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καὶ γάρ κ᾿ εἰς ἐνιαυτὸν ἐγὼ παρὰ σοί γ᾽ ἀνεχοίμην. ---- δι 696. 

ΕοΥ 1 τὡουϊὰ ψαΐη, ἑανγῃ υἱέ, ἐδι66 ἐμπγουσηουΐ {76 ψοαγ. --- Οᾶ. 4. 598. 
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ΡΗΕΒΒΕΆΑΟΙΕ 

ΤῊΙΒ ὈοοΪς, πον οἴἶετγοα ἰο {π6 ρυ ]ς, 15 1πΠ6 ἔτεϊ! οἵ βουὴ γεδγβ 
οὗ οχρουϊτηθηϊαίίοη δηά οἵ το σου 561 1 {μοβ6 Ἰηἰογοϑίθα ἴὴ 

ἀμ ρΙδη ΘᾺ 10 ΘΙ ΟΑ]68. 
10 88 δἰγσθδυν ροπθ {χορ ΤΟῸΪ Ταϊ ΟΡ ΔΡΘα φαϊθοη5, δηά 

85 ὈΘΘῚ ι1866 ἴῸΓ ΒΘνθΊ8} γϑϑῖβ: ἴῃ ΟἸϊο Ὑθβίθγδη [Π]νουβιίν, 

ἴη ΟΡ τυ] ΟΟἸ]ορο, δηα 1η ϑουςῃνγοδίθση Ῥυοϑου οτῖδῃ {ΠΠ]νογβιίν. 

Ιη 41] {π656 σδβ65 1ὑ ἢ85 ῃδά τηϑικοϑα βσσ685 ἴῃ ογθαῦπρ' 84 5ι15{81}- 

ἴῃς ἰπίογοϑί ἴῃ θρίηηϊηρ τοῖς, οτο ὑπ οτὰχ οὐ ἐπ ψΠ0]6 

ῬΓΟΡΒΊοτα οἵ {με ζαΐυτο οἵ ἨδΙ]οπΐς βυμϊ65 1168. 
ΤΠ6 τᾶ 50}8 ΨΏΟΝ ἤθνα οοηγίπορα {Π6 ϑαΐμοῦ οἱ Π6 πθοθββιίν 

ἔρτ θδβίηρ {ῃ6 ψουῖκς οὗ ῬΘΡΊΠΠΘΙΒ οη ΗἩομλοῖῖς ἰηϑἰθδα οὗ οἡ Αἰὰς 

ατοοκ ψ1}1 6 ἰουπά ἴῃ ἃ. ῬϑΡοὺ, θη 164 “Α Υρδγ --- ΟΥ̓ ΤΟΙ --- 

οὗ ατροκ,᾽ ρΡυθ] 15ῃ6α ἴῃ {ῃ6 Οἰαδοίσαὶί Ψομτγηπαὶ ἴον ἘΈΡσαδεν, 1918, 

8Π4 ἴῃ 8 ΒΘΟΟ Πα ΡϑΡοῚ, “Ἡοϊηοῦ 8π4 {ῃ6 ϑίυαν οἱ στρεῖὶς,᾽" ψ βοῇ 

15 Ῥγϊπίθα [ἴῃ {Π15 ὈΟΟΚ, ἰο]]ονῖπρ {ῃ6 (8016 οὗ οοηϊρηΐβΒ. Τὸ 8] 
ὙΠῸ 80 6 ᾿ηἰογοϑίθα ἴῃ {ἐπ βυρ]οοί, ἔτοιῃ τῃ6 βἰδπαάροιϊηί οἵ 

Ὠυτηϑηϊβίϊς βύμά165, (ῃ6 δα Ποῦ του] ρα ] ν Θοτητηθηά [Π6 τοϑαϊηρ 

οὗ Απάτγον 1,8ηρ᾽5 ἀθ]Πρ ύ] 11{{16 οσβαν, “ Ἡο ΘΓ ἃπα {ῃ6 5ίυαν 

οἱ ατϑοκ,᾽" ρυθ] 15Π64 ἴῃ ἢΪ5 οοἸ]θοοη οὐ βϑαψε π, 1,16. 

10 15 βᾶγάϊν ἰο 6 Βοροϑά ἐμ 8 Ῥοοϊς οὗ {8158 Κη, ψῃ]ΟῊ 566 Κ5 ἴοὸ 
οβίθ 15} ἃ πϑνν Ῥϑίἢ ἴο Οὐχ Θομητηοη ροδ], Μ0]11] 6 50 ἔγβθ ἔγοῃα ΤΩ ΠΟΥ 

ΟΥΤΟΙΒ ἃ5 ΜΟΙ] οἠς δ]οηρ {ῃ6 οἷα δϑίδ] ῃθα ]1η65. Ἦρηςβ τῃ6 

ΘΌΓΠΟΥ ψ0}}} ΡῈ ῥσχοΐουπαϊν ρταίθί! ἴο [Πο86 ψῆοῸ Ψ1] Ὀ6 ΞΘΠΘΓΟΙΙΒ 

ΘΠΟΌΡΉ ἴο Τη8]ς6 ϑιιρροϑίοηβ ἰοοκὶηρ ἰονναγά {Π6 Ὀοιουτηθηὶ οἱ τῆς 

ς ΜΌΙΚ ἃ5. Μ6]] 85 ἴο [πΠοβα ψῆὴὸ ψ11 θὲ Κιπα ϑπουρῃ ἴο ροϊηΐ ουἱὐϑην 
τ ΘΙΙΌΓΒ. ΝΑΟΓΆΙΪΥ, ἴῃ ἃ ψουῦὶς οἱ {ῃ18 πδίαγο, {Π6γ6 15 {π6 σοπβίϑητ]ν 

ΟΥΘΟΌΓΙΙΩΡ ΡΤΟΌΪο οὗ μον ἴο ΓΘΟΟΠΟ1]6 τηοϑὺ 5 οο βίαν οἤοοίνο 

ΡΘάδρορυ δη4 βοϊθη τῆς ϑοσύγϑου οἱ βἰδίθιποηΐί. 

ΤᾺς Ῥοοὶς ἀοο5 ποὶ ργείθπά ἰο ΡῈ ἃ ἰοχὶ ψῇογο {πΠ6 δάἀνδησεά 
ες ΒΟΠΊΘΓΙΟ ΒΟΒο] 8 Μ}1}} Βπα οδἰδ]οριοα Ἔν υν βίσαν Ηοπιθυῖς ἴΌυ τη, ΟΥ 

Υ͂ 



ἨΟΜΈΒΙΟ ΔΒΕΕΚ 

ΒΌΡΡΟΒβθαΪν Ηοιποτῖο ἴοσμι, Βαΐ 15 Βτϑῦ οδ]θοῖ ἰβ ἕο ἔβϑοῦ ΒΟρΙ ΠΟΘ 
ἰο τοβά τρεῖς ᾿ ο ροῦν δη6 ψ τῇ Ρ]θαβυγο. 

Τι 15 ποὲ ᾿πἰοηάοά ἐμαὶ ἐπε ογάϊηδυν βύπαθηΐ 588} ταύρου 4}} {86 

ΡΥΔΙΩΏ8Γ ἰουπα ἴῃ 815 ταχέ : πλποἢ οὗ 10 15 ἴογῦ τοίθσεηοθ οἷν. Βαΐ 

οογίδίη]ν ΘΥΟΣΥ ἰθϑοθοῦ 5ῃου ἃ αν δ ᾿θαβί {ἢ15 τῇ Ηοιϊηοσῖς 

Βτδιητηδῦ ὑμογουρΡὮΪν δὲ οοιηηδηα 8πα Ὀ6 ονεγῆἤονηπρ 1} 1ἰ, πού, 

Βονένοσ, ἕο ἐπα οχίθηΐξ οὗ δὐξεαρίϊηρ ἴο ἐεϑοἢ 8]} οὗ 1. ΤῊ ῥσΐπης 
οὈ]δοὶ οὗ ἢγϑέ νϑᾶγ ΨΟΥΚ, 85 50 ϑαταισϑῸϊν ϑἰδίθα ὃν Ῥγοΐ. ΟἹ] άον- 
Βίθανθ, 15. “ἃ τηϑχιμηατη Οὗ ἔοστη8, 8, τα! ἰταῦαστη οὗ ϑυηπΐαχ, ἃπα δαῦὶν 

ϑοαυδίηΐαηςς νι} Τοῖς ἴῃ {Π6 τ855. ΤῸ ρϑὶὴ {ἢ15 οὈ]δςοΐ, 1 

ἰβ ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο Τοϑά, τϑαά, ΒΑΡ ατθοκ. 

Ἶὴ [ἢξ ρδγδάϊριηβ δηα νοοδθα δῦ 165,: θούἢ βτηρῖα πα οοιηροπηά 
ἴουτηβ οὗ νου β ἃγ6 υβρα ἴο βαρρίοταθηΐ θοῦ οὐδοῦ, 8ηα ἃ ἔσθ ι86 

οὗ δηδίοσυ 15 θιῃρὶονθά, 88 15 οοιθσηλοηϊν ἀοηθ ἴῃ θΟΟΚΒ οὗ {ἢ]18 

ἰῃη6. ἴῃ {πὸ νοῦ] ἔοστηβ, (86 δαρταθηΐ 15 τοραϊανν ΒΡ] 16 ΜΉΘ 

ΤῊ ἸΒΘΊηρ. 
ἼΠοβα ορροβϑά ἴο {δ6 ΠΥ οὗ ΡΓοβα βϑηΐθῃσθβ ὴ ἨοπηοΤΙς 

ἰδησυδρο ΨΠΠΙΠ δηά 1Ὁ δα. ἴο οχηϊΐ ἰῆεβε ; υΐ {ῃ6 δυῦδοῦ 15 οοῃ- 

νιπορά ἐπαΐ ἃ ὈΒΕΙΒΕ ΡΥΆΒΡ οὗ Ηοπηοσὶς ἔοττηβ οἂπ Ὀ6 βεουσεά Ὦν 

Ἔποῖτ 86. 

Αἴξοῦ {ῃ15 ῬΟΟΚ 15 οοτηρ[οίθα βυσοοβδία! Ἵν, δὴν οὴ6 οὗ βϑνϑσδὶ 

τοϑαβ 15 Ορϑὴ ἴογ ἃ οοῃη ηυδίϊοη οὗ ἰῃῆ6 ταοκ οουγ86: 

(1) Ῥγοόθδθὶν ἐπα τποβὶ βαἰιβέδοίοτν τηϑιμοά 15 ἰο οοῃέϊηια ἴὺυ 
80Π16. ἀπὴ6 ι ἢ ΗοΙλοΓ, τοϑάϊηρ οορίοιβ οχίσγϑοίβ ἱτοτὰ ἰῃς6 ΠΙδά 

δα Οάνββου. Τῇδ βιυαθηΐ 15 πον ΨΜ6]} ργαραγθά ἰὸ ἢϑη416 βιοθβ5- 

ΓᾺ]ν ἰῃ6 βίδηάδγα βοῆοοὶ δατίλοῃβ οὗ {Π656. 

(2) ΤῊΣ ρϑβϑαᾶρα ἔγοτα Ηοιηοῦ ἰο {π6 Αἰέϊο Ῥτγϑιηδ ἰβ δ ΘΆ8. ΟΠ6, 

δὰ ἰ8 {με πιοβὲ βϑαϊβϑίδοίΐουν ἰπἰτοάδαοίίοη ἰοὸ {πὸ Αὐίϊο ἀϊα]θοί. 

ΤῊΪ5 15 (86 σοῦτβα ΜὨϊοΝ (ῃ6 δαΐθοῦ ψουϊά βίτοηρ]ν τϑοοτητηθη, 85 

τηοϑὲ πεῖν ἰο μὲ οὗἩ {μ6 ρτϑαίεβὶ ναί ἃπά 85 Βανὶηρ ΡγοΟ 8 Ὁ]ν {πο 

βἰσοηροβύ 8ρΡΡ68] ἰὸ ἰδ πηιοβὲ βία ἀθηΐβ. ἘΣ ΡΙ 65 ἔστη βῆθϑ ἰῃ6 
Θδαβἰοϑὶ τϑϑάίηρ, δη4 βενϑγαὶ οὗ ἢἰβ ρίανβ μᾶνβ Ὀθθῃ ρυ]}5ῃ6ἀ ἴῃ 
οοηνοθηϊθηΐς ἴοσπὶ ΜΠ νοσδθυΐατίεβ (Ποημρτηϑηβ, ασθθη ἃς (.), 

δ ὦ χὰ οί νοοαθυϊαγῖθβ δηα ποίοβ (ΜΙ δου] ]δη ἃς ο.). ΤῊ 

οουἱά Ὀ6 ἔοϊονγεα ὈῪ δὴν οπα οὗ βϑνεγϑὶ ροββϑι 1]10165, ΒΟΤῚΘ ΠΟΤῈ 

ἄγδτηδ, Ῥίαϊο, οὐ ἑἰῆς Νὸν αοβιδιηθηί. 

Υ1 



ΡΒΕΕΑΟΘΕ, 

(3) ϑοπια Ἡδσγοάοίιβ οοὐ]ὰ πον ᾿ς τεδα ψΊ ἢ ποΐ τηυοὴ ΑΗ ΠουΪν, 
δηα 5 ψοῦὶς ψου]α Δατλ ΤΌ ]ν ΒΌρΡΡΙ οταθηὺὶ ἐῃς ἩουλοΤΙς ϑἰουθ8. 

(4) Τὸ 15 αυΠ8 ΡΟΒΒΙΌΙῈ ἴο τϑβά βοιηθ Ῥ͵αϊΐο πον, υϑὶπηρ ἃ ροοά 

οὐαὐπίοη οἵ οπε οὗ (η6 ἀϊδίοριιοβ, τ νοσδ θα ατν δηα ποίθβϑ, ΒΟἢ 88 

{Παὺ οἱ ϑενιηουσ δπηα Ὄνου. 

(5) Μδηὴν ψ11 ἢπά 8 βίτοπρ ἃρρθδὶ ἴπ {πε ἵ,ωγτῖς Ῥοοίβ, ψ ῃ] ἢ 

816 ὙΘΥΥ ΘΔΞΥ ΔΓΤΟΥ ἃ ἔδυ διηοιπέ οἱ ΠΟΠΔΟῚ δηᾷ οοηίδίη βοπηδ οἵ {ῃ6 

ΟΠοϊοοδὺ ρθη 1η 811 ατεοὶς Πτοσδίυχα. 

(6) ϑοπηβ την ψϑηΐ ἰο τοδὰ Ἠδβϑοα, ψῆὴο 15. {Π6 δϑβὶθϑδί οἱ 8|]} 

δαΐῃοῦβ αἷτοεν Πομλοσ. ΕΠΒ᾽ ροσΐϑποθ μΠ85 ποὺ αἱψανθ ΘΠ 

Τοοορηϊζοα, ἃπαὰ 6 ἢδ5 Ὀθθη θη γον ἴοο πιο πορὶθοϊθα ἰῃ ΟἿΣ 

ΘΟ] ορα5. 

(7) Τῆο Νὸν Τοβθίδιημθπὶ σου] Ὀ6 βίμαϊθα ἰοὸ ροοα δανδηΐδρθ 

αἰΐοι Ἡ ΟῚ, δπα 15 τϑοοιησηθηαβα ἐοὸ πο86 ᾿πθπμαϊηρ ἴο Θητο [6 

ΓΑ ἰϑίτν. 

(8) ΤΠοθε Ἴο ἃτ6 ψϑάαθα τὸ Χοπορῃομ, 0 (θοῇ Πἴτα 1 

ϑαθοο58, δΔπ 64] ψἘῸ ἴθο] δαὶ ἣδ πυμϑέ σοπὴθ δατὶν ἴῃ ἐῆ6 οουτβο, Μ1}} 

ἢηαὰ ἨοΙηοΙ ἃ το ἢ Ὀοίζευ ργαρδγδίϊοη ἴοσ ΧἝπόορμοη (ἤδη Χομπο- 
Ῥἤοη 15 ἴοῦ Ηοιηθσ. ΤΠΕΓῈ 816 ἃ ΒΏΡΘΥ οἱ ροοα βοῆοοὶ βαϊοη8, 

δηᾶ οἰπαθηΐβ σὴ ΠΟΥ͂ ΤΟΔα ΤΑΡΊΟΪν σΟΠΒΙ ἀΘγα Ὁ]6 αὐιδη 1165 οὗ {86 

Απαδαδῖδ, ΟΥὨ οὗ δὴν οἱ {δε οἰῆϑσ ἡουκὰ οἱ ΚοποΟΡΒΟΠ. 

Οὐμοὺ ἐμπιηρβ Ὀοῖηρ δασδὶ, ἐῆ6 ἰθδοῦοῦ βΒῃου]!α οἱ οουσϑα βοἰθοὶ 

{86 δυῖῃου ἴῃ Ώ]Ο ἢ δ5 ἐπα σγυθαίοϑί ᾿ηἰοσεϑὺ πα ἴοσ ἢ δ6 

ἢδ5 1ῆ6 πηοβὺ δι μυβίϑϑα. Ηδ Ψ0}1]1 ππα {π6 ψουκ ποὺ ΟὨΪΚ τη ἢ 

ΘΑ ϑΙθσ, αὐ ΤΟΓΘ σα οορϑϑία! 85 Ὑ76]]. 

Τὸ 84}} ψῇο ἢδνε δϑϑιϑίθα, ἀἰσθοῦν οὐ Ἰηά σθοίν, τὰ [ῃ6 ρτοαποίίοη 

οὗ {886 ργεβϑϑηΐ Ὀοοκ, ἐῆ6 δαῖμον ψψουὰ ΠΟΤῈ ἜΧΡΥΘ85 15 βιποοσοϑί 

ΔΡΡΤΘοϊδίίοη δηαὰ ρτυαίϊααθ. ἴ8ὸκ οἱ β5ρ8οθ ργθνεηῖβ ρ᾽νίηρ ἃ 

ὁοχμηρ[οθία |15ὲ οἱ πϑιηθβ, θαΐ {π86 δαΐμου ἔθοὶβ ἐμαὶ βρβοῖδὶ τπϑπίϊοη 
158 ἀπὸ ἰο Ῥτοῖ. ΕὙΔΠΟ15 α. ΑἸ] πβοὴ οὗ Βτονῃ {ΠΠ᾿νογβιν, ἰοῦ σοα- 

ΘΙΓΟΙ 5]. τϑδάϊηρ ἰῃ6 ἡ Πο]6 οὗ {η6 τηϑπαβοσιρὶ δηα ἴου ταϑκίηρ την 

ΒοΙρΡίὰ] 5 ρροβοηΒ; ἰο Ῥτοῖ. ϑδσηθθὶ Εὖ. Τθαββοῦς οἵ (6 {ΠΠ|νουϑιῦν 

οἱ ψεγιηοηΐ, δηὰ ἰο Ῥυοῖ. Εαάνασα ΕἼτΟΠ οἵ Ἡδη οι (ΟἸ]]εσο, το 

4150 ψαπί οὐ Υ [ἢ τηϑηιβουιρὺ 8Πα τηϑ6 την ν δὶ 8016 ΟΥἹ ΓΙ] ΟΙΒΙΠΒ ; 

ἰο Ῥτοΐ. γα ον Ῥοίογσβθη οἱ βείμβδηην (ΟΠ]ορε, ο56 Ἀ6ΙΡ ΟΠ ἃ πυχη- 

Ῥ6Ὶ οὗ στϑιηχηδίοϑὶ Ῥτ ]θπὴ5 85 Ὀ66η. Ἰηνδ] 80} 6 ; ἰο Μ|155 Μ8θεὶ 
ψ]] 



ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

Ὀγοηηϑῃ οἱ {με ϑψδπίοη, ΟὨϊο, ΗἸρΉ ϑοῃοοὶ, ἴου πηακίηρ {μ6 ψῃΟ]ς 

οὗ {π6 ἔψψγο βρϑῆθσδὶ νοσδθι]α 165; ἰο Ῥ͵οῖ, 5ῃισ]ον τ οἵ ΟΡ σ]η 

ΟΟἸ]οσε δηα Μν. Φοβερὴ Αάϑιηδς, ρτσδάυιδίε βιμάθης αὐ Ὗα]6, ἴου 

ομθοκίηρ ᾧρ {886 νοσαρυΐαῦν; το Μτ. ὟΝ. 4. ΜΙηΠ]ατά, βυιάδηΐ δὲ 

Φουα Ὠνγοβίοσῃ Ῥγοβυἑοσίδῃ {ΠΠ᾿νογβιίν, ἴοσ νου γίηρ ἐπα ΒΙΡ]1ο8] 
αποΐϑίϊοηβ ; ἰο Ρτοῖ. ΨΥ Π]ταοῦ ΗΠ 81Π65 ΓΤ ΒΟτΆρβοη οὗ Δοϑαϊα {ΓΙ νουϑιίν, 

ἴοῦ σοδάϊπηρ {π6 τηϑπηβουιρύ, τ ϑἰκίηρ ἃ ΠΌΤ ΟΓ οἱ να] 180 ]6 ϑυρσρο5- 

08, 8Πη4 ἴοτ τ ἢ νυ ]6 αββιβίδησθ ἴῃ τοϑάϊπρ ῥτοοῖ ; ἐο Ῥτοΐ. 

Τ,εἰρ ΑἸοχϑηάεσ οἱ Οροη πη ΟΟἸ]αρο, μῸ 85 σθῃρθσοιϑν ρ]δορᾶ 

αὐ 16 ἀϊδβροβϑὶ οἵ {μ6 δυύΐμου [Π6 τεβ 5 οἱ ὑπ γχᾷο γ68Γ5 οὗ ἜἘΧρϑυΥΊΘΠοΘ 
ὙΠ {6 ῬΟΟΚ [ἢ 15 ο45565, ψὴο 85 τϑδα 4}} ἐῃς ρτοοῦ δπα ἢδ8 

βανϑα {ῃε θΟΟΚ ἔγοτ ἃ ΠΌΤΟΥ Οὗ ΘΥΤΟΥΒ ; ἴο {η6 Βοβίοῃ Μίυβδαχῃ οἵ 

ΕἾπε Αγίβ, ἴοσ {π6 Ἰοᾶῃ οἱ βοὴ ππυβι8}}ν ἤπο ῥΒοίορταρβ. ἴοσυ 

ΣΠυβ γα οηβ ; ἰο Ὁ). (. Ηβαίῃ ἃ (ο., ἕο {π6 86 οὗ 1] 5 8 105 ἵΤῸ ΤΠ. 

γνερϑίευ᾽ 5 «ποὶοηὶ ΠΗ δίοτψ, ομα οἱ ἐμοὶγ ἰοχίβ; ἰο Ῥγοῖ. ΕὙδϊκ Ἐ,. 

ἘΟΡΡΙΠ5 οὐ {86 {]ηινουϑιν οἱ ΜιΙοδίραπ, πα ἰοὸ ἰῃς Οἰαδδίοαϊ 

«οιτηαΐ, ἴοτλ Ῥϑστηϊβδίοι ἴο 56 Ρτοῖ. ἘΟΡΌΙ ἢ5᾽5 νϑ] 8016 βἰδ βίο 

ΟἹ Οτθεῖκ νοῦρ ἴοτσταβ, ΒΟ ΦΡΡΘαΙΘα 1 [ῃς6 ΟἸαδδιοαὶ Ψομγηαΐ, 

15, 2; ἰο τ. ΑΙοα Βυδαη]οῦ οὗ {η6 εανοηροτί ΗΠΡ ϑοθοοὶ, ἰο 

Ῥτοῖ. α. Β. δι) ατορ οἵ {ῃε δι μαϊ δου Θοθοο], δηά το Ὁζγ. 1). ὟΝ. 

ΑΒ ΘΓΟΓΟΙΏΒ16, γϑόθηε]ν οἱ Υουοοϑίου Ασδάθιην, ἔοσ μ6]ρ 1 τϑϑαϊηρ 
{πὸ ρτοοῦ; δπά ἰο ἐμὲ 7. 5. Ουβῃίῃρ Οοραην (ΤῊ Νογνοοά 

ῬΥΩ55) ἴῸΥ {Π6ῚΣ ΝΟΥ οϑΓο 1] 8η6 ρϑιηϑίθκῖηρ ὑνροργαρῃϊολ) στ ουΪκ. 

ΤΊ 815 ΒΟΟΚΚ ν1}}] σοπίσ!αΐα ἐο ἐμ ν]08 δπὰ ᾿πἰογοβὶ οὗ ἐπ βέυθα ν 
οἱ Ῥερὶπηΐηρ στροῖκ, {86 δὐΐθοῦ 11] [66] ἐμαὺ 5 βευθὴ γϑαγβ οὗ 

ΟΣ ἀροι ἰΐ Βᾶνα ποὺ Ῥθθη βρεπὲ ἴῃ νϑὶῃ. ΤῊΘ ἐΐππε Πᾶ5 οοιὴδ 

6 η Ἰονοῖβ οἵ ἰῆ6 Πυπιδη 1165 ΘΥΘΥΥ ΜΏΘΙΘ τασδὶ 10] 865 ἴῃ 

{Π6 ρσοσηοίϊοι οἵ {π6 σοτωτηοῃ οαυ86. [{ Δην Πηρ᾽ 566115 ἴο με οἵ 

τααΐα8] δἀναπίδρο, γα ταυδὲ ἢτϑὲ ἰοϑὲ 10 σαγο .]ν πα μη Βο]ά 

ἰαδὺ ἴο τὖ εἴ τα πα 1ἰ ροοα. ΤΏρη, ἰοὸ 8]1] ἐδδομδνβ οἱ τεοῖς δπά 

ΘΝΕΓΥ {τπ|6 {ΓΘ Πα οἱ Βυμηδηϊβέϊο δ α165 δΔηα οὗ οὐϊΐζυχα ἴῃ 15. Ρϑϑὲ 

56η86, {6 Δα ΠΟΥ ἡγοῦ] 88. 'ἴπῃ σΟΠΟΪΒΊΟΠ : 

Ψινο, να]6. 581 αὐἱα πον!θῦϊ τϑούϊιιβ 5015, 

Οδηα!σηβ ΤΟΙ ; 51 πόῖὶ, δῖβ αῦϑιθ ΣΤ ΘΟΌΤ.᾽ἢ 

Ψ}}] 
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ΗΟΜΕΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ΤΊΤΟΥ ΟἿ ΟΘἈΒΕΚ 

Ιν δὴ ἃγίϊοϊα θη 16α “Α Υθδν --- ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ -- οὗ ατϑοκ,᾽ οοη- 

ἐ!ρυϊοα ἰο ἐμὲ ΒΈΡταδεν, 1918, πυταρου οἱ {Π6 ΟἸἰαδϑιοαὶ “οιγηαΐ, 

6 δυΐμοῦ 865 ἰοσίἢ ἃ ἴδνν οὗ {86 τηοτα ᾿πηρογίϑηΐ ΓοαϑῸη5 ΨὮΥ 

{ῆ6 ῥΡῥγθϑοηΐ βϑυβίθιη οἱ ὑθδοῃίηρ ὈΘρΊΠΠΟΙΒ ἴῃ ΟὙΘ6Κ 5ῃου] ἃ Ὀ6 

τονϊβοά ἰοὸ πχθοΐ χηοάθιῃ οοπαϊτομβ. Τῆδ ϑυτὰ δπά βυβρβίδποο οἱ 
(86 ἀύί!οὶα 85 8 ρ]θϑδ ἴοσ (ῃ68 δρδπάοῃτηθηΐ οὗ Χϑποόρβοη ἴοσ Ῥϑρὶη- 

Πηρ ΜΟΙΚ, βοιηθίμίηρ ΜΏΙΟ, 5ῃου]ὰ ἤᾶνε Ῥθθη ἀοη6 γΘ8Γ5 ΔρῸ, 

δ πα {ῃ6 βυρδύιϊαὐοη οὗ ἩοτοῚ 1η δῖ5 ρδοθ. Τῇ ρϑροῦ δι ροάϊδα 

(8 τϑϑ] 5 οἱ βθνϑσαὶ γϑᾶῦβ οἱ δβχρϑυιτηθηΐθίοη ; 8πα (Π6 ὈΥΓΊΔΙῪ 

ΤΟΆΒΟῚ ὑτροα ἴοτ (6 οὔϑηρα ψὰ5 Ὀθαϑεα οἱ ἐμ6 οοτηρδγαίνο ΠΠ ΓΑ ΤῪ 

γΆ]ὰ6 οὗ {ῃ6 ἔννο δυΐμουβ 8πα ἐποὶρ ἄρρθδὶ ἴο Ῥοριπηΐηρ βἰμάθηΐβ. 

Α8 ψγὲ νον {ῃδ βιὐαϑύϊοη ἰο- αν, γγΧ6 816 ΘΙ 6 ]6α ἰο οομἕθβϑα (ῃδὲ 
ἴῃ ἰῃ6 μδηᾶϑβ οἵ [π6 ἀνϑζαρα ὑθββοθοσ, θη ΔΡΡ]οα ἰο ἐῃθ ἀνθσαρα 
βέμάοηΐ, ΧοΠΟΡἤοη 8ηά 81] ἢἷ5 ὑσουκβ δ 811 ἰοο οἴΐοη ἰουπα ἰοὸ θ6 

ἰράϊοιβ 8πα ἄἀγθᾶσν. 5 Ιϑᾶνθβ ουὐῤ οἱ οουηΐ {π6 Θχοθρ 0}8] 

ἰβϑοθοσ, ὙΠῸ ἢδ5 ἰᾶῦρα δ8η4 δῃὐῃιβιδβδίο οἸαβθθ8 ἴῃ {ῃ6 ΑΠΘΌ 8515 

ΘΙ δἰζοι γϑϑυ, ἴου 5 οἢ ἰθϑοῆουβ οου]α τηϑ κα δὴν 5 ]θοὐ [ἀβοϊηδῦ- 

ἴῃς. Ηοτηοι οὐ {ἢ6 “ΟΥὮΘΓ ϑημα Ῥοββθβ865 βοβα απ} 1165 ΨΒΙΟἢ 

8 Κα ΠΙτὴ ΘϑρθοῖαΠ]ν ἰητογοϑίϊηρ, ἃ5 Ὑ}6}1 85 οὗ ρουιπδπθηΐ νϑ]ὰ6, ἰὸ 

{88 τη 8] σιν οὗ βίυπαἀοηΐβ ΨῆΟ 501} ἰα]ζα Οσϑοῖκ. 

Τὴ {15 Θομπϑούοῃ {π6 ϑαΐμοῦ τηϑν Ὀ6 ρῬεοτταϊ θα ἰο αυρίθ ἴτΤΌτὴ 

{6 Διί]ο16 7υ5ὲ τηθηϊϊοηράᾶ : 1 “ΤῊ τθϑϑθοηβ ΨΏΪΟΝ τῆβκε ΗΙΊΘΓῚ 

580 ἀ6βΙΓΘ Ὁ] 6 816 Δρρδίθηὺύ ΨΏΘη Ομοα ἐῃ6 ααρβύϊοῃ 15 5ΘΙΙΟΌΒΙΥ 

σΟΠΒΙἀοτθα. Ηΐβ ΨΟΙΚ 15 ΠΟΙ ΟΡ ΘΠΘΟΙΒ ἴῃ νΟΟΔΌΪΔΙΥ, ἴῃ [ΠΟΤ ΤΥ 

ϑίγ]6 δηά ΙΔἸομ5 δα ρ ονθά, ἃπα ἴῃ τηρϑίσὶοϑ] ἴοσπὶ; 50 ἰδὲ ψΏΘη 

βίιμαἀδηΐβ οὔθ σοὺ 8. ἴϑιν βίαγί 1π διπλ, ἐγ ΠΟΥ ὈΓΌΡΤΘΒ5. ὈΘΟΟΙΏΘΒ5 

ΘΆΒΙΘΙ Βα Το γα ϑοσοίοσαίεα. Ηθδ διρίουβ 811 ῆτϑα ρϑύβοῃβ, νι ἢ 

811 τηοάθ8 δῃὰ ἰθῆϑ65 οἱ {6 νεῦῃ, 50 ἐπϑὺ 811] [οστὴβ {π8ὺ 816 ἰδασηδά 

1 Ὁ, 2. 18, 5. 
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816 πιο δηοι ἢ ἴο Ὀ6 Κερὶ ἔγοβῃ πὰ ἐμ διά οη θ᾽ ταϊηᾷ δηᾶ ἄο ποῖ 

Ὦδνε ἰο 6 ἰθδαυημθα ἀραῖτι θη παν Ραρὶη αν εμϊηρ ΟΝ 15 Ἰῃ 

ἀιαίοσιθ ἴοσα. ἘΠ Β νοσαθιίδῦν 15. ΓΑΙΡῚΥ ἸΙγηϊ θα, Θπουρ ἢ 50. ἴῃ 
ἴδοὶ {πὶ τὸ ἄοδθβ ποὺ ργοβθηὺ Δ ΠΥ 506018) αἰ ον ἐο ἐδα Ὀορίππου, 
ΗΒ βεηΐθποος ἅτ 5πογί, β'τρ]θ, δηα οἰδαγτ-οαί, Βανὶπρ ποπα οὗ ἐπ6 

᾿ηψοϊνοα βἰσαοίασα ῬγΏΙΟ, τλϑ 65. 50 τα οὗ Χοπορῆοη σαν ἐοὸ 

ἀπδοιυ]ὲ ἴον ἢυθίτγοαυ οῦκ. δ νοῦβο, σῇ Π85 θθθα σοηϑιδεγοά 

ἃ ὈΔΣ, 15 80 δοίῃϑ! ἢ 6 Ιρ, 85 1 15 ααἰΐθ ϑαϑ]γ Ἰοατηθα ὡηᾷ 15 8 ταδΥκοᾶ 

αἰά π᾿ τηθι ον Ζηρ; ΘΟΠΒΙΘΓΘθ]6. ρουομβ οἱ σταθεῖ, τ] ΟὮ 15. ἴτ- 
Ῥοτίδπί δἰ ἐπ15 βϑίαδρο. ΒΏΣ ϑσάοσο, (6 συ]δ5 οἵ αυβαεν 816 8 
ΘΟΠΒΙ4ΘΤΆ θ]6 Π6}0 ἴῃ βαρ ὴρ δηα ἹΠιβίταιπρ ἐμ ῥγϊηοίρ]θα οἱ 

διοσθηῦ. ἀΔἋἐβ ἢ6 π|865 Ομ οὴδ ἐγ)ε οἱ νϑυβθ, δηα {δαὶ {Π6 βἰτιρ δὶ 
--- [π6 ἀδοίν]ιο μϑχδγηθῖθυ ---- 6 οταϊηδτν βὐμαάσθπί ἀβαθ}}ν ὈΘΟΟσΩ 8 

αυϊο φάἀορί δὲ τοδαάϊηρ {Π15 μϑίοτα ἐδθ οπα οὗ {μη8 βυβύ γϑδυ᾿β νους. 

“ΠΡ ῬΙΌΒ6 σοΙῃροβιίοῃ ἴοσ ἐμα ἔγϑὲ Ὑϑασβ ΤΟΙ τηδν δὲ 8βθά 

ὉΡΟΠμ Ηοιηοσ, {πὸ ϑιιιάθη δ ἈΒΙΠΡ ΠΟΙΗΘΙΊΟ ΪΟΤΤΩΒ δπά ΘΟὨΒ ΡΟ ΟΏΒ, 

πιπδουῦ Καονίπρ οἵ {πὸ οχιβίθποε οἵ δὴν οδοι Κἱπά. "ΓΏΪΒ τᾶν ᾿ς 

ἄοπο φιϊμουΐξ ἐπα 5δἰιρῃτοβδὶ ἴθασ οἵ Ὀϊυηίίηρ ἐμοῖτ βθηθο οἵ ἀἷβ- 

οτἰχαϊπϑέϊος οῦνψθοῃ ροοίο δα ὕτοβα αϊοίίοη δηά βύγ]θ, ἃ 5656 
ἙΏΟ. σδηποὺ ροϑϑιδὶν 6 ἀσνείοροα υπδ]} {πὸ ν ἢᾶνε Πδα βϑνοταὶ 

γϑδγβ᾽ ΟΥΚ 8η4 ἢν γοδα 8, σομϑι θυ] 6 διπουηύ οὗ ατεοῖς ἴῃ θοίἢ 
ῬΓΟΒ6 δηα φροείτν.. ΗΌΟΠΊΘΥ 15 80 βγβιρῃ  ουναγα 8η8 5 0]6 1Π 
ταί ἢ6 [85 ἰο βᾶν, ψιἢ ποίβῖπρ ΟὈΒΟΌΓΕ, τα νϑίϊσαϊὶ, οὐ [αγ-ἰοἰσῃρά 

ἴπ δὴν νὰν, ἰμδΐ ἢ6 15 αὐθ|6 το] Πρ] ] 6 τὸ {π6 ἀνόγαρε Εἰρῇ-ΒοΒοο] 
ἔγοϑητηδῃ ; δηα δὐ {Π6 βϑιὴδ {ὐτὴϑ ἢ6 Ῥοββθ58565 {π6 ααδ] 1165 οὐ ΠΙΡῺ 

ογατν τὺ 1 βοῇ ἃ ταϑυκοα ἄσρτοα {μδ8ὺ ἨἈ6 ἈρΡ᾽Ρ068]5 βτόοηρὶν ἰο 
{ῃ6 οἱάοβὺ δηα τιοβϑὺ δάναησθα γι θγ5 οὗ ΒῚΥ οοἶθρα 0]885. 

“Ἐαγίβοσσηοτα, ΗΌΙΩΘΥ 5 ἐὴ8. δεβὲ Ῥοββῖθῖα Ῥγθρασϑίϊομ ἴον 41] 

Ιαΐοσ ἀτεοὶς Ἰιξογαίασο, ταῦ οἵ ὙΏΊΟΝ 15 ἀπέ ο Πρ]. ψιβοπὲ 

8, ἰαῖτ Καον]θδάρα οὗ μ. Ηδ ψὰβ ἰὸ ὅτϑοκ ᾿ἰογαύασα τνρμδὶ ἐδ 

ΒΙΌΪῈ μδ5 66 ἰὸ Εὰπρ 5}, δηα ἃ ρτδαΐ 4164] τότε 85 νγν6}]ϊ. δ Ἰοδαᾶβ 

ὯΒ ΒΟΙΏΘΎΒΟΙΟ, πού τηοτγοὶν Ἰαΐο ἃ. ὈΠΠΠᾺ ΘἸ}Ὲν 845 ἄοοθβ. ΧΘΠΟΡΒΟΙ, 

δοΐῃ τς ταΐεσθηοα ἰοὸ ἰαίοσ ατεοκ οταΐασα δα ο ταῦθ οἱ {ὰῃς 

μεβί ἴπ ἰδίογ ασοροδῃ ᾿ξοσαίιτα ἃ5. Ὑγ}611, νσβοτο ἢ15 ἱπῆποποο Πδ5 

θδαπ ᾿ποϑιοιίδῖθ αηἀ ροθαῦ5. φςτοϑίου ἰῆϑη {μπαὺ οἱ δὴν οἰδμϑὺ 
51}6}6 ψσῖοσ. ἴῃ ίτα 816 {88 ρϑυπιβ οἵ 80 τιϑην {μίηρβ. γ7ϊἷαε ᾶνα 

ΧΙν 
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δε πατραϊδΐνε Βιρῆν ἀδνοϊοροά, τῃ8. Ῥεριπηηρ οὗ ἴῃς6. ἀτϑιμᾶ, 
ογαίοιυ, βιδίθοτγαξί, ΘΟΘ ΘΒ Ή5ΗΪρ, τσῶτ, δάνοπίαγο, 856 γΟ]ΡΊΟΩ ---- 

ἴῃ ἤδοὶ, ἴδ 88 1 ττὰβ ἕο (88 οἱα στθθὲβ ἴπ 15 τη 014 ἀβρθοίβ. 

Ήδη {δ 5έπάοπί τνὯο 885 [δ κθη οἣἷν ἃ νοῦν 1 {16 οἱ Ὀερὶπηϊηρ 

Οτϑοῖ, ονθη ἢ 6 Ὧδ5 ῥΓΟΡΤ ΒΒ α ΠῸ ἔγίμοῦ ἐμδη ἴῃ6 δῃά οὗ {6 

Βγοὶ ΒΟῸΟΚ οὗ ἴδε Παΐ, ᾿δ85 οοτὰβ ἱπίο νι{8] σοηΐθοῦ νυ [6 τηδρὶο 

πα {6 τὐϑῖος οὗ ἰμ6 Οτοϑοῖς Ιαπριαρε, θα ἴῃ οπς οἱ ἐδα πιοβῖ 

Βοδα 1, ὁη6 οἵ {86 τποβὲ νατῖοά, δ) ομδ οὗ {86 τηοβὲ ἱπῆαθη δ] 

᾿ΣΓΕΥΒΓῪ ΘΟΙΩΡΟΒ  (ἰο 5 οἵὗὨ 811 ἃρεβ; δηά που δ τηϑν δᾶνε ἀδνοίοα 

οομϑἀἄθυα θα ΡΟΣ ἰο τοληΐῃρ 186 ροϊά, ἢ6 σαηποὶ ἐσ ἐν 588.Ν, 

88 ῥτοθϑθὶν ΜΠ ποὶ πψαμῦ ἴο 5ᾶ.ν, ἐμπύ τθοκ ἴον Ὠΐτα ἢ85 Ὀδθῃ ἃ 

πᾶσία οὗ Ὀσηδ.᾽ 
Τὸ Ῥερὶμ {86 βύυάν οἱ τεεκ ψ ἢ Ἡοταοσ, 1ὑ νου δ6 ἈΘΟΟΒΒΑΥΥ͂ 

ἰοὸ Βυ ρ5θ ταϊο Ἠοτηοτὶς ἴον ἀὐὶο ἀτϑοκ ἕο 8 ψόοτκ οὗ {6 ἔτϑί γϑατ: 
ἔμο βίυδεπὲ που 6 ἐδαρῃὲ Ἡοιηοτῖο ἴουτοβ πα σοηϑ γι Οἴ] 015 ἃ5 8 

᾿8515 ἕοσ ἰαίυτα ποτ, δπ4 σου ἀσνοίθ ἰὸ ἐμὲ οἔμαγ οἱ ΗοτλΟΥ 

6 {τἰπὸ ψ  ϊοἢ 15 πον οσσαρίεα ΒΥ Χεοπορθοι. 11 ἰβ ἴῃ8. ρύτροβο 

οὗ τῇς ρτεβθηΐ ρϑρϑὺ ἴο ἀθνϑίορ πιοτὸ ἴῃ ἀθ.8}} βουὴ οὗ ἐπ τποβύ 

ἰτηροτίθηΐ ταϑβοηβ ΨΥ ΠΙΟἢ πιᾶΐζα δαοῆ 8. σῆϑηρα ποῖ ΟἿΪΥ θα ῖγα ]6 

Ῥυΐ προσϑίνο 1 σοῖς 15 ἴο θ6 ϑϑνυθῆ 85 ἃ ντΐ8] [δοΐου ἐπ οἂὖῦ δάπ- 
σϑύϊοηϑὶ βυβίθπι. 

Τὴ 1ᾶ68 οἱ 506} 8 ρίδη ἢστβὶ βυρρϑϑίθα 1561} τὸ {86 ἩΎΠΟΙ βονεσαί 

γΕΔΙΒ ἄρο, ΨΏ6Π, [1 οἵ Ὀουμπαϊθθθ οὐ αΒ] 81 Ἴου δβ Βα] θού 

8.6] ΙῸΣ 411] {πίηρβ ατεθῖ, 6 νὰβ αὐΐδηγρίηρς ἰο ἰδϑοῦ βγβίς θα 

ὍΣ ΔῈ] ΣΧ ΘΠΟΌΒοΙ, δηα τχῶβ σουλρθ} 6 τὸ δάτηϊ ἰὸ δίταβο! ἐμὲ 
Ὧ15 οἴἴοτίβ ψοτο ποὺ τπροιϊηρ ΣῊ τ δα τὶρ ΡῈ οδ]]δά βιιοοθββ. 

Ἴοο τϑην φορά 5ἰαδοηΐδθ τοίῃβοα τὸ τὰκ ἀτοοῖς ἴῃ τὴο Ετϑὲ ρἰδορ, 

86 οἱ μοβα ᾿|οὸ ἀ)α δη δῖ, ἴοο τοϑην, Ἔνθ οὗ {πὸ δύο Ομ Ὲ5, ῬΤῸῚΘ 

ἀἰδοουταροά ὃ. {Π6 πποπάϊηρ τουπα οὗ ρτϑιητηϑίϊοδὶ ζοττηβ, ᾿θδάϊηρ 

ἀρ ἴο 8ὴ δυίθου ῇοβε ΨΟΥΚΒ 8τ ηοὺ οἱ ἃ πδίιτο ἴο ὅσα ἐμ ἴπὶ- 
ΔΡΙΏΒΌΟΣ 8η4 56τ {π6 Ποατύβ ἴῃ {π8 Ὀγθαϑὲβ οἵ οὐσ γουζὰ, 85 ὁδῃ θ6, 

Βη4ἃ 15, ἀοπα ὃν {Π68 ρτϑαὺ πχϑϑίθυρίθοο οἱ ἘΓ6 1185 βΌο ἢ! 85 {Π6 1 αὦ 

δα (ῃς Θάμεϑδεν. 
ΤΠ6 ττϊΐοῦ ποιά κα ἴο ταᾶκα ἰξ ρ]δίη ἐμαὶ Π6 15 ποῖ 8 βϑίδι οἱ 

ΧοΠποΡρΒου, Ραΐ {880 δ στον Θηον θα Ἠΐβ ἢγϑὺ ψϑὰῦ οὗ Οτθοκ, 

[Δ Κοπ ἴῃ 88 οἷά ψΑΥ, 85 116]] 85 8ῖ8 Χθμόρθοη, ἰαίοτ, ΤῊΘ 8616 

ΧΥ 
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ἴθ. Ῥσόθ Δ]. ἐγσαο οὗ τηοβὲ οἰδββῖοα! βομοαυθ. “ΓΒ σοθβ ἃ. Ιοῃξ 8 Υ 

ἰοναγα Ἔχρ] δἰ ηπρ ΜΨῈΥ ὑΠῈΥ ἃ16 Ποὺ ἰθϑοίηρ ἀσθοκ ἀπά 1, ὐϊῃ 

Ἰηϑἰοϑα οὗἨ βοοίοϊ ορῪ ΟἹ τηδορϑηΐοδὶ ΘηρΊπθουηρ. [1 ψου]ά θὲ ἀΐ5- 

Εποὶν τηϊϑιαάϊηρ Πονγανοὶ ἴοῦ ὑμο8Ὲ μῸ Βᾶνα 8. ΒΡ6614] ἰαϑύθ. 

ΟοΥ Πἰπρυϊδεϊς του δά ΜηῸ δη]ονϑα τοϑάϊηρ {πὸ Ῥγοαιποίϊοπ οἵ 

ΒΟΒ. ΘΕ] ΟΥ5. ε5 Οϑεβαῦ ἃπά Χοπορμοη ἰο ἰπίογ ἐπογαΐγοπι ἐμαὶ 
ἐμὶν οδ86 15 δὶ 411 ὑυρῖοδϑὶ οἵ {π6 τη888 οὗ βύπαθηίβ ψῇῆο ἰδκα {8686 

90 ]6ο5. ΑἸΒοΌΡ ἐμ ἀθβουιρίοη ἴῃ πάγον 1 Δπρ᾽᾿8 Ἔ588, 
“ἩοιοΓ δηά {δ6 δίυαν οἵ τϑοκ,᾽ 15 ρΡγοθ8}}}ν ἰοο ΒιρἬϊὶν σο]οτεά, 

{86 δοοοιηΐ ἐμαὶ μ6 γίνε οἱ 15. Τῇ ΘΧροίθποα δη6 {μαὺ οὗ ΠΪ5 

ἴθ Πονγ5. ᾿π {86 ϑύμπαν οὗ Ῥορίπηΐηρ τρεῖς δα Χοπόορθοι οὐρβὶ ἰο 

Βδνα ἃ ἰθββοῃ 8 Πα 8. 8 ΠΙ ΠΡ ἴον ΘΟΥΥ ΟἿ6 ΨΏΟ 15 511} 4. ἔτη οὗ 

1868 οἸ]αββὶςσβ. Ηδ τη8κΚαβ 1 αυϊα ρῥ͵δη {πᾶὺ πον ουπα ΧοποΡρΒοη 

ϑηγ τ πρ Βαΐ ᾿πβρίτίηρ, 8δηα ὑπαὶ τηοϑὲ οἱ ἐἤθηα ὑβογουρηὶν Βαίρα 

ΠΤ, ἃπ ΘΧΡΟΙΘΠ66 οὗ τηϑην ροΟά βἰμαθηΐϑ, ΒΊΟΝ ἢ 15. 00 ΘΟΙΏΙΏΟΙ 

το 6 Ἰρῃοῖβά. 

Τὸ 15. οὔ]ν ἔδὶν ἴο βίαία μδὲ ΔΙ που ρΡ ἘΠ 15 Ἰάδα οὗ Ρεριπηΐηρ αὐθθκ 

σ ἢ ἘΠ6 ταϑαϊηρ οἱ ΗΟΙΊΟΙ 15 ΟΥΙΡΊΠ8] ἢ ἐῃ6 τιον, Ὁ 15. ποί 

ἤθνγ. ΤῊ τνγὰ8 {86 ΤΘΡΌΪΔΙ τιθίμοα ορ] ον α ὈΥ {πε οά Βογηδπβ 

ἴῃ ἰεδοβίηρ ἐμεῦ Ῥουγ5 Οτρακ, δηά ἰξ γὰ5 ΒΙΡΏΪΥ σοτημηθη464 ὈΥ 
ἐῃδῦ ΟΡΘΡ]6 δηα μα!οϊουβ οἷα βοβοοϊπλδβίοσ, Θυϊ]Π18 ἢ, 85. [86 

βεβὺ ῬΟββιθ]θ ρδη. Κῖποα {πὺ π|6 10 Βὰ5 Ῥθθῃ υϑεα μον δπα ἐμθῃ 

ὈΥ βοιηδ οἵ {μ6 τννου]α᾽ 5 δη]θβϑὲ βαὐποδίουβ πα βοῆοϊδιβ. [[{ νγϑβ {8118 

ἐμαὺ Φόβερῃ ϑοδ]ροσ (ἄς 1ὰ 3ὅ6818), οπας οὗ {86 τποϑὺ Ὀυ]ΠΠδπηύ 

ΠΒΥΉΘ65 ἴῃ {86 ΜΏΟΪ6 ΒΙβίουν οἵ οἰδ55168} βού ῃιρ, ἰδαρηὶ Ὠἰμη56}} 

Οτεοκ εὖ Ῥϑυῖβ; δπα τῆϑην τηοτα οὗ ἐπε ρσοδί βοῇ  δῖβ οὗ {Π6 ρϑβί 

Ἰδεδυ ποα {πεῖν τοῖς ἐπτουρὴ Ηοτμοσ. [Τὺ νδ5 ὑπ]6δα αἷδο Ὁν Ηευρασί, 

0 Ὀδρβϑῃ ἃ 56Γ165 οὗ Ἔχσρουηθηΐβ πη ν Ζου Δ Πα, ἴῃ 1797, ῇοτο ΒΘ 

ΘΙ Ρ ον α {815 τηϑίμοά ψ 1 τηϑυκοα βυσοθβα ἴπ ρσϊναίθ {του ]ηρ. 
αὔθ ΒῈ σοπμεϊπιθα ἢ}15 ΘΧΡΟΙ ΤΠ ΘἢἿ5 ΟἹ 8 ἰᾶ ΡΟ Ι 5686 ἴῃ {πΠ6 ὑθϑο μ  β᾽ 

{δἰ πῖηρ ΘΟ]]6ρα δὲ Κοθηΐρβθεσρ, ψ ἢ ϑο ἢ ροοα τοβϑυ 5 ὑπαὺ 6 

5 ὑποσουρὮΪν σοηνὶ πορα {π8ὲ {Π 5 νγαθ [Π8 ΟἿΪΥ βυϊίαθ]α το μοά 
οἵ ἐβϑοβὶηρ Ῥεριπηΐηρ Οτεακ. Αὐ 15 βυρρθβϑύίοῃ 1 5 ἰστιθα ΌΚ 
1556, Ὁ. Εογαϊηϑηα ἤβηκο, πα ὮὉν Ηυτημμεὶ, 84]1] οὗ οΙ ΤῈ 6 

ραν ἴπ 15 Ρυδῖβ6 ; 8Ππ6, τποϑὺ Ἰπηρογίδην οἱ 4]1, ὉνΥ Αἤγρηβ, δὲ 

Ἡδπονοσ, Ποῖα τ 8 566 ἴον {μισν. γοαῦβ (1850-1881), ψΈῈ 
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στοαί βισσοββ, θα γ88 Π8}}ν ἀραπάομθα Ὀδοϑιβε οἱ {ῃ6 ᾶοῖκ οἵ 

Β:1080]6 ἑοχί θΟΟΚΒ δηα θδοϑαβε οὗ {πε ὁρροβιίοη οἵ οὔμεν (νη 8518, 
ΜΉΙΟΝ τοΐυβοα ἰοὸ δάορί βοῇ ἃ στον  αὐϊομδυν ρἷδη. [10 ἢδ5 8150 

Ὀδθη ΓΘΟοΙη ΘΠ ἀ6α ΟΟΟΔΒΙΟΠΔ}}ν, θα ψιπουΐ βυσοεββ, ὈΥ οὐμοῚ 

ΒΟ ΟΪ ΓΒ. 8π4 ᾿υτϑηϊδίβ, ποίϑθὶν θγῪ ἀοείῃο, ὈὉν πάτον [δηρ, 

δῃᾶὰ ὃὉν ὙΠ Π]διηονιζ, ἴθ ατορα; ψ ΏΠ6 ἴῃ Απηλοσῖσα τἰ 85 ὈδΘῃ 

ϑανοσθίοα 1ῃ ΟΠ6 ἴοτπη Οὐ 8ποίῃο ὈΥ ϑθνιηουν, ΒΟΙ]Πηρ, σἤοσον,. 

ΙΔ Οὐορεοσ, 8πα οἴποσθ. Βυΐ ᾿ἰϊποτίο ἢῸ βυβίθιμδίϊς βουῖθ5. οἵ 

ἰαχί Ῥοοκ5 ἢ85 θῇ ᾿Ἰββιθα Μ᾽ ὨΙΘἢ 816 50 τν6}} δἀαρίοα ἕο σϑιτν {ῃ6 

βἰπάἀοηΐβ τοῦ ρ ἢ Ηοτηοῖ δηα ᾿πίτοάτπος {ἤοθῖ ἰο Αἰἰϊς τοῖς 85 {Π 6 

οὔθ5 ΨΉΙΟΝ ἤϑνο Ὀθθη ψοιϊκαα οὐἵ πῃ οσοππηθοίίοη 1 Χοπόρθοη. 

Τ 85 θβοοπιθ ὨΙΡΉΪν ππηροτίδπέ ἐμαὶ {15 ἰδοῖκ θ6 5ιρρ 164, 1ἢ ρΡο5- 

5106, ἴῃ οτάθυ {μα {Π15 ρίδῃ, σῇ ]οἢ ἢδ5 Ὀδθη ἰτεα ὈΚ 56 ν ΓᾺ] 

ὙΊ ϑοἢ ροοα βύσορϑβ, 8. 6 ἰοϑιθα οἢ ἃ ΜΊΔΟΥ 560816, 5ὸ ἐμαὶ 6 

ΙΏ8Κ 8566 ΨΏΘΙΠΕΟΙ ΟΥ ΠΟ 1{ Ψ1]} βισοοοα ἴῃ {Π6 Βαηαᾶ8 οὗ [6 ἀνεῦδρε 
ἰρϑομεν οὗ Ῥερίππίηρ τε. Τἤὰβ δἐυάοηβ 5ῃου] 4 θὲ ρσδεραγθά 

ἰο βύγικα ᾿πηχηθαϊαίοιν Ἰηΐο ἰῃς ποτὶ οἵ Οτεοῖκ [Ποταΐυγο, ᾿ηϑίθδα 
οἱ Βανίηρ ἴο ΡῸ 8 ἰοὴρς ψὰ ἃτομηά, 85 δ ργθϑθηΐ. 

45 ἴο ἐπε βιρουιοσιίν οἵ ΗΟ ΘΓ ον  ΘμόΡΒΟΙ, ἔτοιη {Π6 βίδπαά- 

Ροϊηί οἵ ΠΙΤΈΥατν νϑ]685, 8ηα οἱ ἱηϊογοβί ἴοσ {πΠ6 ἀνεγαρε βἰπαἀθηΐ, 
ποῖα δὴ 6 ΠῸ αυ81τ6]. Τὲ ΓΟΙΊΔΙΠΒ ΤῸΓ τ5 ἰο ᾿πνοϑεραίϊε {6 

τοίαίινε δἀάναπίδροβ δηα ἀοχηουιβ οἵ οϑοῦ 881 Τρ αϊυχτηβ ἴοσ ἰδ ῆηρ 

{6 ἰδηριδρθ. 

Τὴ {ῃ6 τϑί θΪδοο 1 15 ββϑϑηΐδ) ἰῃδὲ ᾿γὸ ἀἸβαθυβο οΌἋ ταϊη5 οὗ {πΠ6 

ομοα ῥταναϊθηΐ ποίϊομ, ἰοῃρ βίποα Ἔχρὶοάθά, Βυΐ 5:1} τῆοσβ οὐ 1655 

σΟΠΒΟΙΟΙ51ν Π6]4 Ὀν την, ὑπαὶ {πῸ Αἰς ἀἸαϊθοὺ ἴα {π6 πού Όν 

ΜΉΘ 811 οὐμοι ατεοκ 15 ἰο θῈ Ἰυάρεά,. Τ|ι6 Ιαπσιαρε οἱ ἨἩΟΠΊΟΙ 15 
ΘΆΓΠΟΥ 8ηἃ πδίυτα!ν αἰ γ5 ἔγοιῃ 1 ἸΏ Ἰϑην Θβϑϑη α]5.; ἐπογθίογο 
ἴ{ ψ85 Ἰοὴρ τηδὶπἰδιποα {πὲ Ηοτηογίος ΟὙὝθοῖκ 5 ἱτσττορυίασ, οσυάθ δπά 

ὉΠΗΠΙ5η6α. ἨἩΙ]Θηϊβύις σϑοῖς, ψ Π]Οἢ τορτοβθηΐβ ἃ ἰδίου ἀθνοίορ- 

τηθηΐ οἱ {ῃς ἰδηρταρο, μὰ5 15 αἰ οσθηςσοβ {πογοΐοσε ΗΘ] 6 π]βῖς 

ατθοκ τηυδύ ὈῈ ἀοροηογαίθ Θθοἢ 8η 1ά68. 15 αὐίου!ν ἀΠϑΟ ΘΠ 10 
ἃ Πα Ἰρποῦθθ σοτα] οίο!ν ἐπ6 τηοάθγῃ Ὠιβίοτιοϑὶ ροϊηΐ οὗ νον οἱ {86 

ἀονϑίοριηθηΐ πα ρτον ] οἱ ἰδηριαροθ. ΑΝ Ρϑτοα ὙΈΪΟΉ Π88 

δίνῃ Βἰγίῃ ἰο ΤΠ ΟΤΆΤῪ ρτοάαοίίομϑ οὗ βιγραββίηρ σπου 8η4 δι ϊβεϊς 

ΘΧΟΘΊΙΘΠΟΘ 15 1.5 Πεα Ὀν 15 οὐ ψγοσκβ; 1ὑ σοηΐϑιηβ 115. οῃ 1ἰη- 

᾿ΧΥΙΙ 
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ρυϊϑί!ς βίδπάδγαάβ, δηα γ71}} ΤΊΟΒΪν ταρὰν {Ππο8ὲ ψη0 ἰάῖκα {π6 τοῦθ ]ς 

ἰο βίυαν 11. Τὸ ς81}] Ἠοτηοτῖς ατθοὶς δποιϊήϑίουιβ δηα ἽΤΤΘΡΌΪΔΥ, 
Ὀδοδυβα ἰἰ ἀπ Πἶἴογ5 πῃ βόῖὴθ ρδΡ 1 Ο]8γ5 ἴστομλ ὑπ6 Αὐίὶς ἀϊδ]οθοΐ, 15. 88 

τη ]51 68] πηρ' ἃ5 1 ψψΟυ]α 6 ἰο 58. ὑμαὺ {86 Ιαπρθδρε οἱ μα Κοβροᾶγε 
15 ᾿ττηϑίυγα 8πΠ6 Θοσϑη τς Ὀθοδαβα ἢ 6065 ποὺ ᾿Ῥγῖΐα {Π6 βᾶ1ὴ6 ἴγρα 

οἱ ἘΠΡΊ 5} 85 4ο65 ἀθοῦρε Δα6 οὐ ϑίθβρῃρη 1, ϑοοοῖκ. ΑΒ ἃ τηδίξοε 

οὗ ἔδοΐ, {86 Ιθηρᾳαρε οἱ ἐῃ6 ἨοιηθΙς ΡΟΘΙη85 15 αυϊΐθ 85 ΗΠΙ5Π64, Πδ5 

αυϊΐα ἃ5 ΤΏΔΩΥ νἱγίι65, 8Π6 15 αὐϊΐθ 88 ΤΟ ἢ οὗ ἃ ΠΟΙΠῚ ἴοΓ 115 

ΡοΓΙοα 8δηα 5έν]6 οἱ σοιῃροβιίοῃ ἃ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 1Β ἴοΥ 15; δηά {ῃῈ 

αἸἤογθηΐ ΤΟΥΠ5 1 ΗΟΙΏΘΥ 816 ΠΟ ΤΟΥ͂Θ ΔΌΘΥΤΘΙΟΠΒ ΟἹ 5 ραγί ἰῃδῃ 

ἴΠο588 οὗ ΧϑηοΟΡΏΟΙ ἃΓ6 ΠΊΔΥΪ5 οἵ ἀθρθπ δον ἴοσ ἢ. Απά Αἰς 

ατθοῖκ, δέου 81], 15 αὐ οπ6 οὗ ἃ πα οΓ οὗ 418] οὐδ, σοταΐμρ' αὖ ΠΟΙ ΠΘΥ 

64 Ρυΐ ἴῃ {Π6 πλ146]6 οἵ {π6 ἀδνοὶορτηδηΐὺ οἵ {Π6 ατεοῖκ Ἰδηριδρο. 

Τὸ 15 ΤΆΓΟΥ ἰουπα Ρυτα ἴῃ δὴν οἱ {π6 ρτθδί δαύπουβ, 8η6 ἴῃ ΠΟΠΘ 

ὙΠΟ. 816 ϑ1ς4016 ἴΟΥ ῬΘΡΊΠΠΘΓ5. 

Δορογαϊηρ' ἰο ΟΟΤΓ ρῥτοϑθηΐ βυβϑίθμ, βία θηΐβ ἀγα ὑϑαρῃΐ ἃ βπγαΐζου- 

ἴηρ οἵ Αἰἰϊς ατεοκ. ΤΏδη {πὸν ἃΓ6 ρίνθῃ ἃ ϑιηαίοσιηρ οἱ ΗΟΙΊΟΥ, 

ὙΟ ΤΟργεβθηΐβ ἃ ΡϑΓΟΩ βονογα! σθη ΓΙ65 ΘΘ ]16Υ. ΤΓΏΘΩ ἀρϑη 
ΘΟΙΏ65 βοὴ 6 ἤλοτο Δἰῇς στροῖς, δηα πὖ {ῃ6 διαάἀοηΐ σο. Ἰ Πιι65 1 15 

ὙΌΣ Π6 ὑϑι8}}ν ροίβ βοῖὴθ [)οΥἹο, 1 βου  γ165 ἃ. 1{{]6 1 ΒΌΙ8η, 

8η4 ἰῃς Τοηΐϊο οἱ Ηδγοάοίιβ, ἰο ΘΟ. 15 σοιησοηὶν δααδα ἃ ἀΔ5ἢ 

οἱ τῇς Κοιϊπὸ ἴοΟΥ [αγύΠοΥ οοηΐυδιηρ νατϊοῖν. ΑἸ] οἱἨ {Π15 οομη65 δὲ 
ΒΌΘΗ {ΐπη65 δη64 δἱ 506 ἢ ροϊηΐβ ἰῃ 15 ἀδβνθὶοριηθηΐ {πμδΐ 1 15 ργδοῖ- 
ΟΠ} ΠΡΟ ΟΒΒΙΌ]Ὲ ἴοσ ἐῃ6 ογαάϊηδγν βυθαρθηΐ ἰο οὈίϑι ἢ ἃ ΟἶΘΑῚ ΘΟΠσΘρΡ- 

ΟΩ οἱ ψ πὶ τῃ6 ατροῖκ Ἰδηριιδρθ ἰ5 πΚὸ δἀπὰ ψγμδῦ ἀγθ {π6 [ππάδ8- 

τηθηΐ8} ΡΓΟς65565 οἱ 15 ἀδνϑοριηθηΐ. ΑΔΚι5 ἃ γθϑ ] ΡΥΘΙΏΤΩΔΙ ὈΘΟΟΙΏ65 

8. ΠΙΡΏέτηδΓα ἰο θ6 ἀτοδαρα 1ηϑἰθδα οἵ δὴ ορρογύπηϊν ἰο βίυαν {ῃ8 

βίσυοίυγα οἵ ομο οὗ {πΠ6 πχοβὲ ᾿πίογοϑ πρ δπα ᾿ηϑίγαοῦνα ἸΔηρυθροβ 

1ῃὴ οχιβίβῃοο. ΤᾺ15 885 τοίθγθηοα ἰο ἰῆς ᾿ἰηρυϊβύις ἐδαΐατοβ, δρασί 

τόσα 115 Πύθυασν νᾶ]ὰ6. Πἔ οἡ {μ6 οἴμοῦ ἤδη ψε ὈΘρΊη ψιἢ ΗΟΥΊΟΥ 

856 ορίβιῃ ἃ ροοά ρῥτουηάϊηρ' ἴῃ Π15 ἰδηριδρα, {16 ὑγϑ 5: 00 [τΌΤη 

παΐ το Ἰαΐοι Οὐδεὶς ἰ5 βαρῖα ἀπά παίαγαὶ δηά ἴῃ δοςογάδηςς ὙΠ (ἢ 
γγ611-Θϑίϑ Ὀ]} ]5η6α αν, 80 ἰῃδὺ ἃ βύυάδης ΠΟ ομσα ροίβ ἃ ρ»,ΆΒΡ 

οἱ [ῃ6 ρῥγόοςθββθβ ἱηνοϊνβά πού οὐἱν ἢ85 δοαυϊγεα ἃ νϑ]ι δ} 6 βοῆς 
Ροϊηΐ οἵ νον, Ὀπΐ πα τϊριῦ ΡῈ απίσαθ ἐποῦρῇ ἴο {Π6 ἰγϑα 1065 οὗ 

σου 1655 βία ἀδηΐβ οἵ {ῃ6 ραβδί ἴο Βπα σσυθοκ ρυδιλτηδι ἸηΓΟΓ ΒΘ ηρ. 

ΧΥΊΙΙΪ 
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ΕᾺΤΕΠΟΥΤΊΟΓΘ, βίποθ τηοϑί οὗ 8 Ἰθαῦπηθα οὐγ Αἰΐς ατεοκ ἢγθί, 

ΜΉΘ ὸ οϑιηθ ἰο Ηοιηοθῦῖς ΟΥ̓ΘΘΚ ἀπά ἰουπα 50 τηϑὴν αἴ ογοηΐ 
ἕοττηβ, {ῃ6 [66] }πρ ΝΟΥ πϑίθγα!ν ἃῦοβο 1 τάϑην {παὺ ἩΟΠΊΘΙ ἢ88 

ΤΊΔΏΥ ΙΠΟΓ6 ἴοστηϑ ἐπδη Αἰίο τρεῖς, δπα ὑπαὶ ὑπο ν 816 ποτ αἸΠου] . 

Οὐ ἐδε σοπίσαγν, {86 Ἠογηοιὶο ἴουταβ τα ποὺ ΟἿΪΥΚ ΒΙΠΊΡΙΘΓ 8Π4 ΤΊΟΤΘ 

ἐγϑηϑραγεηΐ ὑπὰπ {π6 Αὐἰῇς 8δηα 85 ἃ ΘΟηΒΘαΌΘΠΟΘ ΤΙΠΟΙΘ ΘΔΒΙΪΥ 

Ἰβᾶγη6α --- τηϑὴν Αὐς ἔοστηβ ἤᾶνα ἰο Ὀ6 δχρ ϑιηθα ὈΚ 8 τϑίθγοποθ 

ἰο {6 Ηοτϊηουῖο οη68 --- αὶ 6 ἩδοιηΑΙΟ ΤΙΟΤΙῚΒ 8.6 ΘΟΠΒΙΔΟΙΔΌΪΥ 

ἴθνγευ ἴῃ πατεῖ. ΤῊΪΒ 15 ᾿εϑὶ βθθὴ ὉΝ ἃ στϑίβσθηοθ ἴοὸ {ῃ8 46- 

ΟἸΘΏΒΙΟΏΔΙ ΘΠΠ]]ηρ5, ἃ5 ΘΧΘΙ ΡΠ Πρ ἴῃ {Π6 ὑνο {80165, 479, 049. 

ἘτοΙη {πεβο {80 ]65 γα 566 {μα {ῇοτο ἃγο, 4}1} ἰοϊά, 86 Ἡουηοῦὶς 

ἴοστηβ οὗ {π6 που δηα δά]βοίΐνε ἴο μ6 Ἰβδαυποα 85 δρδιηϑὺ 108 Ατᾷς 

ἴοστιηβ. Βυΐ {Π15 15 ποὺ 841. Μϑην ἴἰουτὴβ 1π δοίῃ Αὐἰῶῇς δῃηὰ 

Ἡοτοτῖς τρεῖς 16 80 Τάσα {παὺ 1 χοῦ] 6 τηϑη 1 }650}} ἀρϑυσα τὸ 

ΟΟΙΏΡΘΙ ἤγθύτγοαν βὐπθηΐβ (0 ΤρϑιοσΖα {Ποη. ΕῸΤΙ ΟἿ ῬυΓρΟΒΘ68, 

{ῃ6η, 8 πταϑὺ οα {ῃ6 ὈΠΙΒΊΞΙ]Υ ΤΆΓΘ ἴΟΓΠῚΒ ἴτοπὶ θοίῃ [80}68. ἡ 

ΤΙη ἰῃὴ6 βιυβύ τ80}6 (479) γα 51.411} οὐηϊῦ ἃ πυσαρϑτ οἱ ἴοστηβ ψ]Οῃ 
τηϑην Μοῦ ᾿Ἰπο]αα6, 8η4 οΘουπί Οἡἱν ἰῃοβα ποὶ 10] οϑοα 1η Ὀτϑοκεῖβ 

ὙΏΙΟΝ ἅγα ΓΘρι 1 ῖν πο] 64 85 Θβϑθη 114] Όν {Π6 5ίδπαδτα ὈΘρΡΊΠΠΘΙϑ᾽ 

ὈοΟΚ5 Ῥδββα οπ {μ6 Αἰὰς αταϊοοῖ, Ὗε 5884}1} ποὺ οουῃΐ {Π6 νϑτν 

ΤΆΤΘ Ηοιηεῦῖς ἴοόγηηβ, αὐ 588}} 6 ΠΡΘΤΑ] ἐποιρῇ ἴο ᾿ηο]πα6 ἃ ἴεν 

ὙΙΟΝ 816 ἴοο Τῶγ ἰο δε ᾿ἰθδυπμϑα ἴῃ τοϑάϊηρ Ηοιποῦ αὐ ἃ16 ἰτη- 

Ρογίδηΐ ἴοσ ϑὐπαθηΐβ ᾿π θπα]ηρ ἰοὸ το Αἰς ατροκ ἰίοσ. ΥὙήε 

Βηά {πθη {πα δβιυάοπία ψμο Βερὶπ ψ ΗΝ Ἡοπιοτῖς Οσθεκ παρά ἰο 
Ιδατῇ ΟἿΪΥ ὅδ᾽ [υυηβ 85 δραϊηδὶ 80 (88 δοοογάϊηρ ἴο ϑουηθ) οἱ 

τῃ6 Αἰῇς. ΤΠΐβ τπϑϑηβ {πᾶ0 10 18 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ἰο ΤΠΘΠΊΟΙΙΖΕ Δρουΐ 
ΒΟΥ ΡῈῚ οδπῦ ΠΟΤῈ [ΟἹῚΠ5 ἴῃ ΟΓΘΙ ἰὼ Ὀ6 80]6 ἰο τοϑὰ {μ8 ἢγχϑβί 

ἴουγ ῬοΟΚ5 οἱ ἰῃς “παδαϑὶ5 ὑπ8ὴ 1ὑ ψου]α ὈΘ6 το τεϑδά {πΠῸ6 ἢγϑί 

Β]ῚΧ ὈρΟΚΒ οἱ τὰς 11αα. ἘᾺΓ Πουηογθ, ἴῃ {86 Ῥγοπουηβ, ὈΥ ποί 

ΘΟ ΡΟ Πρ ΤΠ ϑἰυαρηΐ ἴο ΤΠΘΠΊΟΡΙΖΕ ΔΠΥ ἴοσιη ΨΜΏΙΟ) Ἃ065 ποί 
ΟΟΟΙΙ ΟἹ 8 ινθῦᾶρα οἱ δὖ ἰβαβδί ἍΤμοθ βύθῖυ ὕνο οὐ γε ᾿πουβαπά 

ΠΨΘΙΒΘΒ, ὕμεγο ψου]α 6 ἴεν ΗΠ ΘΓ. ἴοστὴ8 ἰὼ θῈ Ἰδαγπθα Π6ΓΘ 

4ἰ58ο. Τῃε ϑδ1η6 15 ἰτὰ6 οὗ 1ῃ6 γνοῦρβ. Τῇ τϑῆοχῖνθ ΡΥΟΠΟΌΠ, ἴοὺσ 

ΘΧΆΓΊΡ]6, 8πα {Π6 Γπΐυτα ρϑβϑϑῖνε ἃπα ἔπΐασα ορίϑονε οἱ νοῦ 5 ΓΘ 
πού ἰουπα ἴῃ Ἠοπιοῦ; {πὸ τ] α16 νοϊοο σορυ]αῦ]ν τοϊδϊπθ {[Π6 ἀη- 

οοῃτγδοίβα ἴοτηιβ οὗ {ῃ8 δ παϊηρὴὸ 8πα ηού ἴῃ ἃ ρϑγί ΟὨΪΥ 85 ἴη Αἰτςο 
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ατεεῖὶς; 8ηά ἴῃ τϑην ΟἾΠΒΕΙ αΥ5. {Π6 ΤΟΥΤῚΒ ΔΙῸ 5ΞΙΠΊΡ]ΟΙ 8Π6 ΤΟΤΕ 

ΘΘ51ν ἰοῦ. [ΙἋἢ βοΐ δὴν ῬΟΟΪΚΒ ἴοΥ ῬΘΡΊΠΠΘ 5 Βπα 1{ ΘΆ 516 ἴοὸ 

ἴθ8 οι Αἰς Οτροῖς Βν ἃ οοπβίϑης τοΐεγοποθ ἰὸ ἐμ θαυ 6 [ΟΓΠΊΒ, 
ΜΏΙΟΙ ἢ την Ο8865 8.6 ἴπΠ6 ΗΟΙΩΘΙΊΟ. 

ΤῊΘ Οσοϑβίοηδὶ ΤΓΟΡΌΪΔΥ ἰοστϑ, Ὑ]ΠΘΗ 816 οταϊἐἰοα ἔτομη ἐμα 
ΟΠ65 ἴο 6 ἰβαυπρά, μου] θὲ ρτουρεά ἴῃ βοῖηθ οοπνθηϊοηΐ νγαν ἴου 
τοίθγθηοθ, Βαϊ πϑεα ποὺ 6 πηθΠ]ΟΠἹΖ6α, ἃ5 {παν 816 ταραϊαιν ρίνθη 

ἴῃ {Π6 1} ΔΙΡΠΘΡ ύ] 8} ρἴδοθ ἴῃ ὑπ6 νοοθθυαιν οἱ δὴν ροοά βοβοοὶ 

ρα ον 8ηα ἴθ {πΠ6 ΟΥ̓ ΛΔΓΥ ἰοχιοοθβ. Τμὰ5 {πα βἰαάοης προ 

ποῦ ΡῈ τραυγρϑα ἴο Τ᾿] 6 ΠΊ0Γ1Ζ6 {πΠ6 ἤνε [οσταβ οἵ {π6 ργδβϑηΐ ᾿πἢβηϊεϊνα 

οἱ εἰμί, οΥ {πῃ6 ἔνε [ουπὴβ οἱ {μ86 ρεηϊζνε οἵ ἐγώ, 6.4ᾳ., Ὀαΐ οοὐ]ά 

ΙδδΤΠ ΟΠ6 οὗ ϑδοὶ δπᾷ ποὲ θυγάθηῃ Π15 τπθλοῦν 1 [οὐγὰ5 ΜΏΙΟΝ 

ΔΓ6 ἰουπα ἴῃ δου σν νοοϑ θυ δυν. 

Μίϑδην Αὐμοῖβίβ αν χτηδίηίϑιηθα ὑπαὶ {ῃ6 στοαὶ προσ οἵ 
ἸΓΤΘΡΊΪΔΥ [165 ἴῃ Ηοτηοτῖο ατροὶς ψου]α ΡῈ δὴ δἤἀς64 αἰ ου] ἐν ἰο (ῃς 

Ῥορίπηθῦ, [15 τὰ6 {πὲ ἐπον ἅτ ἐγο]θβοιηθ, θαΐ ποὺ 50 ἰσοιθ]6- 

ΒΟΙΉΘ 8ἃ5 06 ΘΟΠΒΙΔΘΙΘΌΪν ρυθδίθυ ΠΌΤ ΡΟΙ οὗ Ἰττορ δ Υ (165 ἴῃ Αἰίο 

τοῖς. Απν οὴα ΨῺῸ ΜῈ] ἰακα ἐμ σοῦ] ἐο οοὰηΐ ἐμποπὶ ψ1}} 

Βπα ὑπαὶ ἐπ6 τυραν Γουτϑίοηβ τθ Αὐτὸ ατθοκ σοΠΒΙ ἀοΓΘΌ]Υ 

οὐὐπυχηθοῦ ἐῃο86 ἴη Ποτηοσ. ΠΕΘΓΕ 15 ποὺ 5βρϑθβ ἤδῖγα ἰοὸ οϑίϑοριια 

{πΠ86 νου στρ Δ .}0165, ᾿ϑίθγοο 65, τηοίδρ] δίς ἔοόσταβ, οἰς., οἵ 

Αἰὰς ατεοκ, Ρυΐ {π6 1155 ρίνϑη Ἰη ΚΌΘμηο- Β]855, ΟΥ δὴν οὔεῖ οἵ 

ἐδ6 τότ δἰδρογαίε ασϑοκ Ἐπαπαμαῖθ, 816 ΘΟ Ρἢ ἰο οοηνίησα {Π6 

τηοϑὲ βἰγθρίϊοδὶ. 

ΤΠ νὰ ΙδᾶνῈ δϑιαβ {ῃς ΠῚ Δη4 Ἰἰοοῖς δἱ ἃ ἴεν τορι. 

ἐοσττηδίϊοηϑ ΏΙΟ. τϑὺ 6 πιο ΟΤΙΖροα, ἐῃθ ον] ἄάθηοθ 15 ΠΟΠ6 ἐπ 1658 

ΘΟΠΟΪυϑῖνθ. ΕῸΓΙ Θχϑιηρῖθ, ἐμ6 “Τρυ]αγ᾿᾿ ἀθο]θηβίοπβ οὗ βασι οτὰ 8 

8.8 πόλις, βασιλεύς, ναῦς, πῆχυς, ἄστυ, ΘοΙη ρδΙ Αι ν 65 ἴῃ -ἰων, 8ηα ΟΥΠΘΥ 

ἕοστηβ ΠΙΟὮ Ψ}1}}1} τον ΟΟΟ ἴο ΔΗ Οπ6 ΨΠΠῸ Π85 βίυσιθα Αἰτὶς 

Οτθοκ, τὲ 50 οοιῃρ!]οϑ θα {μπὲ Γμ6 γ τὸ ποῖ οσά παι] πηδβίθγθα ΌΚ 

βίυἀοηΐβ οἱ Ῥδριηηηρ ατθοῖ, δηᾷ 1 το] Ὀ6 ταῖῃοῦ τοι κα} 6 

1 μον ψγετθ. Οὐ 1οὲ ἃ8 Θοηϑβίάθι ἃ 5'πρ]6 οἶδβϑβ, 50. ἃ8 ἐγρῖοβὶ 
τ 8. οἱ {86 {μπιτα ἀφο βίο 1Π υς, 85 πῆχυς, δίπηχυς, ἡδύς, ἔγχελυς, 

ἰχθύς. Τί (ῃς 5ὐπάδηΐ ᾿Ἰθαγποά {πὸ ἀθοϊθηβίοη οἱ δὴ. ομδ οὗ ἐπμ6β6, 
8δη4 αἰϊοτηρίοα ἴο ἄδο]ης {πῸ τοδὶ δοοουαϊηρὶν, μ6 ψου]Ἱά ρῸ [ὯΓ 

ΘϑίΤΑν ; ἴον οἱ {μεβ6 ἤνε ψογάβ, 81] οὗ ἐμὸ {π|τὰ ἀφοϊθηβιοη, δηα 81] 

χχ 



ἨΟΜΕΒ ΑΝ ΤῊΝ ΒΤΌΘΥ ΟΕ ΟΒΕΕΚ 

Θπαΐηρ ἴῃ ὃς ἴῃ {ῃ6 ποιμίπαινα, ΠῸ ὑψοὸ 816 ἀθο!πθά 16 

ττουρβοαΐ. Α σοιηρϑιίβοῃη οὗ {π6 ἀβο 5108 οἵ ἔγχελυς (661) ψΨ ΤῊ 

ἐμαὶ οἱ ἰχθύς (858) ψ1} Π]πδίταΐθ {μ6 ροϊηύ, Τὶ βθθπὴβ ὑπαὺ ἐῃ6 οἱ 

ΑἸΒΘΠΪΔῺΒ ὝΕΙΘ ΠΟΥΘΥ 8016 ἰο αἀδοϊάς ἀφβηϊίοὶν ΘΟ Δ 66] 

Ψψ85 ἃ Π5 ἢ ΟΥ 8 56ῖρθηΐ. Δοοογαϊηρν, ψα πᾶ ἐμαὺ {πὸ ν ἀρο!Ππρά 

ἔγχελυς ἰῃ6 ἢγϑέ δα] οἱ {ῃθὸ ψὰν {κὸ ἰχθύς, ψὮ}]6 ἰῃ6 οὐοῖ 

Π81} ψὰβ αἰογοπὶ. ὙΥ̓Βμαὶ ἃ μιν ἰπαὶ μοτο ἃ ποὺ ἃ ἴθ ΤΌΘ 
5 0Οἢ σομνθηϊοηΐ ΤΠ ΠΘΙΊΟΠΙΟ ἀθνσεβ ἰο 610 ἰῃς βἰυαάθηΐ Κοϑορ ΒΪ5 

Ῥοδιηρθ Οα ἢ15 ΨΥ {πηουρῊ {6 τηᾶζο- οἱ Οτροὶς πιοτρθοίορυ ! 

Τί ἃ βίυαδοηὶ ἔμη8}}ν Ἰϑαυηθά ἰὼ ἀθο πο βοῇ ἃ ψοτά 85 ναῦς, 6 Μοῦ ]α 

ποῦ Κπον ον ἰο Ὀδρίη ἐῃς ἀθοϊθηβίοη οὗ πού ψοσγα ἰουτηθα ἴῃ 

ἰῃ6 ϑϑῖὴθ ΨΥ, 5:10 ἢ 85 γραῦς; ΠΟΙ ΨΜοι]α 8. βἰυάεπὶ ψὴῸ 86 

Ιθδιημθα ἰῃ6 ἀἰβοϊίθηβιοη οἱ βοῦς ἴΏ Αἰδο τορος Κπον ἰδ αἀε- 

Οἰομβίοη οὗὐ ἰῃ6 ποχί ψοτά {κὸ 1ἰ, χοῦς, ἃῃά ἢς τϊρῃϊ Ὀ6 Ιἰϑὰ 
ΨΘΙΥ ἴδ αϑίσαν ὈΚ ϑ:0 ἢ ἃ 51Π|ρῖ6 Δη4 ΟΟΠΊΠΊΟΠ ΜΟΙ 88 νοῦς. 

ΑἹ] οἱ {8686 Οττη8, 8Ππ6 τῦϑην τΟΤ6 ΜὨΙΟΝ οομ]α μα οἰἰθά, ἅτ ΠΙρἢΪν 

Ἰηξογοϑίιηρ το ΡὨΙ]οΙορβίβ, 85 μον 1Π]Ππδίταίθ 80 θα} }ν σογύδῃ 

ΘΌΒίΓαθ6. ῬΤΙΠΟΙΡΙ65. ἴῃ ΟΤτθοῖκ Ρῥβοποίοσν πα Ἱποσρποίοσυ. ἴη- 

ἰοττὰπδίοϑὶν ἐπον ἀ(οὁ πού πβιϑ}ν ἤᾶνα {6 βᾶτηθ βίσοηρ ΡΡοδὶ ἴο 

ἐΠ6 ΕΡΊΠΠΟΙ ΨἘΠΟ 18 ΕΥΨΙΩΡ ΝΟΙΥ ὨϑΙα ἰὸ ἰθϑτη ΠΟ ἰο τεϑᾶ 
ατοοκ. 

ΤῊ ψΒΟΪῈ 5υϑίβπι οἵ σοη τ ϑοίίοῃ, Ὁ 15 τορσαϊδι δὲ {ϊπ165, δπ4 

ἰῃ6 νϑιϊδίϊομβ οϑιιβεά ὈΚ 1 ἴῃ ῃ6 ρσϑῆοσαὶ τὰ}θ5 οἱ δοοοηὺ ἃπά 

αυδηςν, 81} οἱ ψὨΙΟΝ 816 80 οοπίαδβιηρ δἃπα 80 ἀπ που] ἰοὸ {6 

ΟΥ̓ΙΠΔΤΥ ὈΘΡΊΠΠΘΙ, 816 850 [1{{16 564 1ῃ ἩοΙηΟΙ ἐπαΐ {ον οδῃ ΝΟΥΥ 

ΡΙΟΠίδΌΙν ΡῈ οἰ 64, ΟΥ̓ 656 ἰοπομοα ααϊθ ΠΏ] ν, ἀπ ἐπα ἔπη 

βᾶνϑα οδϑῃ ΡῈ ἱπηνεβϑίβα βἰβονῃοσα ἰὸ τη ἢ ρτθαίοσ ϑάνϑηίϊαρο. 

Ϊὴ τῆς ἢεο]ά οἱ ϑυῃΐαχ Ἠο ΊΟΙ 15 80 τ ΠΟ ἢ 5] Ρ16 ἔπη ΧΘΠΟΡΏΟΙ 

ἐπδὶ ϑὐπαθηΐβ ΟΥ̓ ΠΑΥΪν ἤπά ἢϊμη ἃ ρτοαΐ ἀ68] δϑβϑῖοσ. Τῆιι5. 

ἨοΙηΟΓ ἰΔοκβ ἴῃ 6 Δ Ου]81 ᾿ηΠηϊζνα ; Ἰοηρ ἀπ ᾿πνοϊνοα Ρϑβ5δρ68 

ἴῃ ᾿πηαϊχθοὶ αἀἸβοοῦῦβα ΠΟΘΙ ΟΟΟΙΙ, 8ἃ5. Ὑ706}] ἃ5 Τῆϑη ΟἾΠΘΥ ΒΕ ΒΡῈ 
8.η4 Ι͂ΌΤΟΙΡῚ ΟΠδΙϑοίο τ βῦο5 οἵ Αἰῆς τοοκ δπα ΧΘπορθοι, 8]] οἱ 

ΠΟ ρῖνα ἃ ρτοαΐ 4684] οἱ ἰσοι]6 ἐο ἐμ οΥΙΠΑΥν ὈΘΡΊΏΠΟΙ. 

ΤΉΏ686 δ] απηθηΐβ 41} οοπύγιθαΐα ἴο ἃ α]ΟΚΟΙ ἃπα Δη. ε8 5167 ᾿θϑυ  ΪΡ᾽ 

οἱ σεῖς ἑτουρ Ἡοιποσ, 45 Βδ5 θθθη Δα πα θην ρτονοά ὈΥ ΟΧΡΟΙ- 

τηθηΐβ 8158ο. ΤΒὺβ βἰααθηΐβ 80 Βορίη τ Ηοτηοῖ τοραϊδην τοδα 

ΧΑῚ 
να 



ΗΟΜΈΕΈΒΙΟ ΟΒΕΒΚ 

τότ ατοκ ἴῃ {Π6 ἐπη6 ἀονοίεοα ἴο πὶ ἴπϑη 4ὁ {μοβο ῆο Ὀεορίῃ 
11 ΧΟΠΟΡΒΟΙ πα Βρ6ηα {Π15 ὑἰτὴθ οἡ ἐμ “παϑαϑῖ8. 

Τι 85 ἰΙοῃρ Ῥ66η 8 φΟΠΊΙΠΟΗΪΥ δοοδρίθα τηνί ἐμαὶ Ἡοτηεγ 85 

ΘΟ. 80 ΘΠΟΙΤΉΟΙΙΒ νΟσΔΌΌΪδγν ἐμαὶ ϑἰπαθηΐβ ψουἹὰ ἤᾶνα ΠΊΟΓΘ 

8 ΟΓΙΠδΙν ἔσο ]6 νι τ. [ἢ ἰδοὺ {86 νοοϑθι αγν οἱ {86 ἢγϑί 

β'χ ὈΟΟΙΒ οἱ 186 Π|1α« 15 πὸ ΙᾶΓροῦ ἐῆϑη ἐπδὺ Γθαιγϑα ἴον τοϑάϊησ (ῃς 

Απαδαϑῖδ, δα οπα οδῃ γοϑα {ῃθ 016 οἱ {πῃ Ἠοπηθτῖο ρορ η8, ἰῃ- 
ΟἸυάΙηρ; (86 νιηη5, ψιΐβουΐ πανὶηρ ἴο ΕΔΓ ἸΠΘῊΥ ΠΟΘ Ψψογάϑ 

μὴ ἰο τοδά Χϑπορβομ, πα ψιβοιΐ Βϑνιηρ ἰο ΘΔ 50 ΙΏΘΗΥ͂ 

ΟΓΑ5 85 ΔΙῸ ΠΟΟΘΘΒΔΙΥ ἴοῦ {π6 τϑϑάϊηρ οἱ Ρ]δΐἴο. 

ΤΉΏΘΓΟ 876, 10 15 {τ 6, ἃ Κγοαῦ πυχηθοῖ οἱ ψογάϑ 'ῃ ΗότηοῚ ΜΈΪΟΉ 8ἃΓῈ 

564 ΟἿΪΚΥ οπορ (ἅπαξ λεγόμενα). Τῆς 7Π6ἀ Ἠδ85 1097 οἱ {ῃ656, 

ΨἘ}16 {ῃ6 Θαάνδδομ 85 868, τρακιηρ ἃ ἑοία] οἵ 1066. ἩΗονονοσ, 

1}15 15 ποῦ ΠΘΔΙΙΥ .50 ἰᾶῦρα 88 {86 πα θο υ8564 ὈῪ ΧοΠοΡΒοη, ΨἘῃ0 

μ85 8021 ἅπαξ λεγόμενα,2 οἱ ψΒΙΟΙ 483 τα ἴῃ {μ8 Απαβαδῖδ, ἃ5. οοτη- 

ΡᾶΙοϑά ψι 266 (238 ἢ μα οπὶξ {π6 Οἰαἰαίοσιο οἢ 5 81}58) ἴὰ {μ6 Βσϑί 

51Χ Ροοῖκ5 οἱ {88 7αα. 

Τῦ 15 ΒΙρη]ν ᾿πηροτίϑηΐ ἴοο ἴῃ ρδιηϊηρ ἃ νοοθθιυ ΔΓῪ ἰὼ ἰθᾶτη ΜΟΓα5 

ψΒΙΟ. 1} θ6 πϑϑα ἴπ οὐμοὺ δι ῦῃοῦβ γοϑα ἰδίου 'ῃ ἐπ 6 οουΓΧ86, 8πα ἰο 

ΘΟΘΏΙΓΟ 50 ἴδ᾽ ἃ5 ΡΟΒ551016 {Π6 ΤΏΟΓΘ ἔππα δηηθηΐβ) τη θϑηηρδ οἱ ΨΟΓΟῸΒ 

[τότ ΨΉΪΟΒ {μοῖρ ἰαίοι 865 ἃ ἀογίνεα. ΑἈγθπβ, ΨΏΟ τη8ᾶα ἃ 

οβθία] σαν οἱ {15 ΡΓΟΌΪ]Θ ΠῚ, ρῖνοβ {π6 ρϑ τη ἴο Ηοτηοῦ ποτα 1 }- 

ουΐ αποϑίιοῃ. ἀσοοσάϊπηρ ἰοὺ Βῖπλ, {ῃ6 ΨψΟΓ5 ἴῃ ΗΌΙΊΘΙ 8Γ6 τ Οἢ 

ΠΟΘΤΘΙ {μ61ῦ πα ϑιηηθηΐδ) πιθϑηϊηρ8, πα ἰδ κα οἡ αἴ γθηΐ 58846465 οἱ 

ΒΡ Ιἤοθπηοα ἴῃ ἐμ νϑγῖοιιϑ ἰδίθσ δυῦμοσθ. [ΠῚ Οὴ6 ψ 5865 ο ορίβίῃ 
ἃ Οἷοδ ρυϑβρ οἱ ασθεῖκ. οποπλδίοϊορυ 8Πα βϑιηϑϑίοοσυ, μ6 5ῃοιυ]ά 

Ῥερη νι Ηοπηοῦ ὈΥ 81] πηθϑηβ 8δη6 ψου]α ἰἢπ5 6 ργθραγθα ἰο 

566 ΙΏΟΙΘ ΤΌΔΩΙν {86 Ἰδαίου ἐαγη5 ἴθ {πΠ6 ΤΘϑηηρθ οἱ ψογαβ δηά 

Ρἤγαβοβ, ΜΏΙΟΝ ἴῃ τΘΠΥ Οδ565 ΝΔΓΥ ΘΟΠΒΙΘΘΙΔΌΪΥ ἴῃ δαΐποῦβ οἱ {ῃ68 

5816 ΡΘΙΪΟά, 8δη4 βοχτηθίχηθβ ονθὴ ἴῃ {86 58πῚ6 ϑιμοσ. δὰ {ΠῃογῸ 

86 ον 400 ψοτάβ ἴῃ {μῃ6 Απδραβὶ5 ΨΏΙΘΗ οἰ ΠῸΡ ἀο πο οὐουῦ 

αὐ 811 ἴὴΏ ΧοΠΟρΡΒΟΠ 5 Οὔ ΨΟΥΪΚΒ, ΟΥ 686 ψ ΙΒ 8 αἰ ογοηΐ ϑ:ρη1ῆ- 
οϑίϊοη. Ἐυϊπονιίοστα (Τάς Νοὺ Ῥᾷγψη., 160 4.) 8805: “1 αἸά ποΐ 

1Τ, ἘΥΙ ρα παρε, Ζιυεὶ ἤοηι. Ἡδτίοτυετ ϑιο]υγυῖδ886. 
2 (. Βεαυρρόέ, Χο. Ον. Υ᾽, 298. 

ΧΧΙῚ 



ΗΟΜΒΝ ΑΝῚ ΤΠῈ ΒΤΌΥ ΟἿ ΟΒΒΕΚ 

Θ508ρΡ6 [Π6 ποίϊςε οὗ ἰαίον τθοκβ ἐῃ8ὺ ΧΟΠοΟΡΠΟΠ Β αἸούίοη νγᾶ8 ΝΘ ΥῪ 

ἀϊθεγεπί ἔγτοτα ἐμαί οὗ ρυτα Αἰξς ψτϊΐοῦβ, ἀπά ἐῃογα δγὲ 5.1} εχίδῃηϊ 

96ΥΘΙΓΆ] ΓΟΙΊΔΓ Κ8 ΠΡΟῚ {818 Ροϊηΐ. .... Α ὈυΒυ τη8ῃ, ᾿νὶπρ δἰπηοβί 

ΜΏΟΠΥ δὐτοδά, ἀδνοίερα ἴο οΟυπν Ρυγβυλίβ δπα {6 [π 6 οἵ (ῃς 

οΆτηΡ, δἰϊθομαά το {88 Τ,Δοραἀθοπιοηίϑη ϑυϑίθιῃ οἵ ρονογημηθηΐ, πὰ 

ἀοίοσύηρς (ῃ6 Αἰμοηΐδη, ΧΟΠοΡρμοη τηυδί ἤἢᾶνα ἰοβῦ τοῦ οἱ {8 

τοβποα Αὐοίβτη συζῇ ἡ ΒΙΟἢ ἢ6 νγὰ8 σοηνθυβδηΐ [ἢ ἢἷβ γουτῃ. [{ 15 

ποΐ οΟἡΪγ ἴπ {π6 ἴοστηβ οὗ ψογαβ μὲ μ6 ἀπε 5. ἔτοσ Αἰὰς ᾿τὶίογβ, 

θυΐ ἢ 8ἃ’8ὸ υὑ888 ᾿πϑην ἰδιτῃβ --- {πα ὀνόματα γλωσσηματικά οἵ 

(δ]εηῃ -- αἰϊορθίῃμοι ἀπεποόονῃ ἰο Αἰίο ῥγοβο, δπα οὐΐθηῃ 85βῖρη5 ἴο 

Αἰίς μοι ἃ τηϑϑηϊπρ ποῖ δοίμδ!ν αὐἰζδορθα ἴο {ῃϑ ἴῃ {ΠῸ6 

Ἰεδάϊηρ αἰα]οοί.᾽ 

ὝΝΉρδη 1 οοΙη 68 ἴο ἐμ6 δοίιδὶ πυσηθοῦ οὗ ψοτάβ οἱ Χϑπορθοη πᾶ 

ἨοΙλΟΡ ΜΏΙΟΝ δηΐοσ πο {πΠ6 νοοδθυϊαγν οἱ οἴμοὺ ατοοῖκ τυ ΐοῦβ, 

{Π6 [Ὁ] οσιπρ [840 165 Ψ}1}}} βῇονν {Π6Ὶ} τϑδίϊοι ἕο βοιὴς οἱ (ῃς τηοϑβί 

πηρογίϑηΐ ϑαῦΠοΙβ Γαδ 1 οΟ]]6σο. 

ΤῊΏς [Ο]]ονγὶηρ (4016 ᾿παϊοδίοβ [ῃ6 δυΐοῦβ ἀὐϑεὰ νΟΟΔ θυ ΪΔΓ165 

ἢδνα ΤΟΓ6 ΨΟΓΡα5 1π οομητηοῃ ΜΙ Ηοτεῦ πη ψ ἢ Χοπόρθοη, {π6 

Ἔρυτεβ 5ϑῃονψίπρ {Πὲ ΘΧοθϑ5. 

ΑΥΤΗΟΕ Ὑ ΟΚΡῸΒ ῬΑΘῈΒ ΑΥΤΕΟΚΒ ῬΌΟΞΒΡΒ ῬΑΘΕΒ᾽ 

Ἡδοοά . .. 904 δ᾽ ΑΘβοῦν 5. 5824 809 

Ῥιηάα . . . 488 286 ΒΟΡΏΟΘΟΪο5.. 400 ὁθὅ 

Βδοοῦν)άε5.. . 347 78 ἘΡΙ 65 “ 428 916 
ΕΙΕΘρίδο δπὰ ἴϑιαὰ- Δυιβϑίορμϑηθβ 148 612 

δὶς Ροεοίβ.. 5814 160 ΤΠοοοῦα5.. 466 99 

ΤΏς [Ο]]οσσίηρ (8016 Ἰπαϊοαΐθ {π6 δαίμοῦβ γῇοϑα νοσβθυ]δγ168 

ἢδινα ΠΟΤῈ ΟΓΟΒ ἴῃ σοττηοη 1 Χοπορῆοη ῃδη ψι Ηοιηρυ, {86 

ἔρυτο 5ῃονίηρ {ἢ6 Θχορβ5. 

ΑΥΤΞΟΕΒ ὙΥΟΒΡΒ ῬΑΘΕΒ ΑΥΤΗΟΚ ῬΟΞΒΡΒ ῬΑΘΕΒ 

Ἡετγοάοίαβ. 100 799 Ἰβοοαίθβ.. . . 917] 514 

ΤΠυογαϊάθβ.. 971 645 Τλλοῖθη . . . 119 1301 

ῬΡΙαίῖο. ... 90 2442 Ῥ]Ιαΐᾶτοῃ. . . 119 5659 

Τοιηοβίμποηο 960 1379 Μομαπαο... . 176 102. 

Τ,γ5ῖ85. . . 302. 246 Νεὸν Τοβίδιθοπί 209 543 

᾿ ΧΧΊ] 



ἨΗἨΟΜΒΈΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

Τῆς νοοαρ 1165 οἱ Χοπορῃοι δπα Ἠοτηογ, ἬΠΙΟΝ ἃγο οομηρατοά 

1ὴ ἰδεθο 155, ἃ : Χοπορποηβ “παϑαδὶδ δηΐῖτο, δη4 ΗοιοΓ 5 

Παά, Ὀοοκ5 [-  Τῆδ Ῥᾶροθ 8ἃ5. βίνθῃ δρονε ἃγ8 δοσογάϊηρ ἰὸ 

ἐς Τοῦ ποι ἰοχίβ.Ό. ΤΠ6 πυχηδεῦ οἱ ψοσάβ ἢ ΧΟΠΟΡΠοπ᾿Β “πανακῖδ 

5 ΘΡρσγοχιτηδίοὶν ἐπ β81ὴ6 8ἃ5 ὑπαὶ οἱ Ἡοχηθγ᾿β Πἰαά, ῬοΟκβ 1-|. 
Τη ἐπ 656 ᾿Ιϑίβ, οσαβ Ψ ΈΙΟΒ ἃ16 ΟἸοβαὶν δποι ἢ τα]αιβα ἴο οὐθοῖϑ 

{παὶ ογάϊπαεν δἰθάθπίβ ὙΠῸ Κπον {Π6 τπϑϑηϊηρ οὗ ὉΠ6 τᾶν ᾿πἴογ 
ἐῃθ οἴμοσ ἃγτθ οοπηΐθα αὺ Οὔσθ, 88 θάνατος, ἀθάνατος ; βαίνω, ἐκ- 

βαίνω, καταβαίνω, ἀναβαίνω, εἴθ. ῬΓ͵ΟΡΘΟΙ ΠΘΙΏ65 ἃΓΘ 150 οταϊ θα. 

Ἐτοτὴ {Π15 {8016 1ὑ Μη] Ὀ6 56εὴ {ῃπῶὺ ἨΙΠΘΙ 15 ἃ τὰ οἢ Ὀοίΐογ 

Ῥτγδραγαίϊοη ἴον {ῃ6 ατϑοκ ἀγϑτηδ, Ἠδϑιοα, ἐῃς οἱθρίδο δηα ἴδιά ]ςο 

Ρορίβ, ἤδη 15 ΧθπορθοΙ, δηά 1 15 δΙίομρ {π656 11π65 ὑπδὺ [Π6 οουΓβ6 

5ῃο]α ΡῈ ἀδνεϊοροα. Εὸὶ Ρ]αῖο ἐῃς ἀΠθγθποα 15. 80 Θχοθθαϊ πρὶν 
ΘΠρ]ιὐ {πδὺ ἴῃ ἐπα τηϑύΐοσ οἵ νοοδ δ Γν 916 15 ργϑοίι δ }}ν 8ἃ8 ροοά 8 

ΡῬταραζαίίοι 85 ἐπα οὐποσ, 8πα ἃ ἔθιν οἱ [18 βΆβ16 1 ἀϊδίοριιββ 5ῃου]ά 

ἢηά 8. ρἴδος αἴξζεγ βδοιηθ οἵ {π6Ὸ βεβί ρορίγν 88 Ῥθεῃ τρδᾶά, Αἰζοι 

ἐμαὶ (πῃ ατεοκ οουγβο οὐρὰΐ ἴο θ6 8016 ἐο ἐδῖκα οἂγο οἵ 1.561. Ἡοτοά- 
οὔ ταϊρΐ οοῖηθ δ δὴν ροιϊπύ. ΠΟΙ [5 8 515 δάναηίαρο ἤοτὸ 

ὉΠ {πΠ6 5146 οἵ Χβϑῃοόρῆοπ ἴῃ πο τηδύζοσ οὐ νοσδυΐαγν, θαὺ Π18 
Ιδηριιαρθ 15 50 τη ἢ οἴοβοσ ἰο {πϑὺ οἱ Ἡοτηθγ, 85 161] ἃ5. Ὦ18 σΘΠΘΙΔ]Ι 

βίγ]6 δπᾶ ἱπιδρίπαύνο ροηΐαβ, ὑμαὺ μΒ6 ψουἹά 6 νΘΓῪ θαβν δπά 

βυτη ἰδεϊηρ ἐο ἐμοθα ηΟ Πδα τϑϑὰ Δ σΟΠϑΙ ἀθσ80]6 διηοιαπὲ οἵ 

Ἡοτηοσῖς ατεθκ. ΤΏοβα ΠΟ. ψιϑῃρα ἰοὸ τοδα ΤΒαογαϊάς5 δηα {6 

οὕϑίοιβ ψουϊά πα ΧοΠορμοπ᾿Β νοοδθυ δῦ βοιηονν δὲ Ῥϑέξοι ἴοσγ 

{Π6ῚΣ ῬΌΓΡΟΒΟ, δπα ἐΠπ6 βϑῖηθ ἰ5 ἔσθ 1ἢ πον ψ θα ἰο τεδά τῆς 
Νον Τοβίδτηθπὶ δηα Μίθηδπηαάβδι; ὰὰΐ ἴῃ 411] {πθ56 [86 δάναπίεαρε 

15 το  δίϊ νον 5Π]ρῃΐ, ἀηά ἴῃ ταοϑὲ οαϑ65 ἐς αἰ θγσεποα νουἹά ρσόρϑ]ν 
ποὲ Ὀ6 ποίζοθα θ]θ. [1 {ῃ6 οᾶ86 οἵ {πὸ αν οβϑίδιηθηξ, ἴοὺΣ ΘΧΘΙΏΡΙ6, 

{ῃς αἸοΓΘμο6 15 1655 Π8η οὴθ ψοτα ἴῃ ἐνο ΤΘΌΡΠΟΙ ρϑροβ οἱ ασεοκ 

ἰοχί. 

10 15 ρβΈποΆ]ν τθοορηϊζθα {πα ἴοσ {Ππ6 ᾿Ναϑύ τϑββ ἴῃ {Π6 βίαν 

οἵ {πὸ ΝΝὸν Τοβίδμηοηΐ, συπαἀθηΐβ 5Βπου]α τοϑα ἃ σοηβ ἀθουϑΌ]6 δτηοπηΐ 

οἵ οἴδεν ατροῖς ἢνθέ. [Ι͂ἢ {πῃ6 ψοΪ6 αἰτοῖὶς οὗ ατρακ [τογαίασε {ῃς 

ὑνο δαῦμουβ τηοβὺ ᾿τηρογίαμῦ ἴον {Π6 βὐααδηὶ οὗ ὑπὸ αν Τεϑίδιημθπὶ 

ΔΙῸ ΗΟΙΏΘΙ δηα Ρ͵δαίο. Ἡοτσγοαοίιβ ᾿πέοστηβ 5 ὑπ8ὲὶ ΗοΙηΟΙ δπά 

ἨἩεβῖοά ψογα τη 6 ομϊοῖ βουσοθβ οὗ {πΠ8 ἀτθθκ βοόορυ]δῦ στρ] βίο; 8η4 

ΧΧΙΥ 



ΠΟΜΈῈΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΤΌΘΥ ΟΥ̓ ΟΒΕΒΚ 

οογίδι ]ν οη6 οδηποί οὈίϑιη ἃ Οἶδα ρτϑβρ οὗ {π6 ἴογοδββ ορροβϑά ἴο 

ΟἸΡιϑυδηϊν πιϊμουΐ ἃ ροοά Κπον]δάρο οὗ Ηοιλοῦ δπά οὗ με μοϊ]ά 

ἐμαὶ Ηοτηοῦ πα ἀΡοΟ᾿ {ῃ6 ῬΟΡΪΔΓ τϊπά. 1 ομδ 15 ἰο γϑϑδά ἴῃ- 

{6} ΠΡΟ Ὁ]ν {π6 νου οἱ [Π6 ΘΑΥ]ν σμτοΙ ἔϑίμεῦβ, μ ταδὶ θῈ ψ6]} 

ϑοασυδιπίοα δὐ ἢγϑὺ βΒαηα σι Ηοτημθσ. Τὺ 15 Ηοιημθσῦ, Ἠοπιοτ᾿β 

το] ρίοη, δηα Ηογηογ 5 ροαβ ΨΏΙΟ. στρογ σοπδίϑηεν ἴῃ {Π 6}. ΟΡ ΚΒ 

δηἃ ΜΕΘ γα αἰΐϑοκβα ονοσ 8η4 ονϑῖ ἀρδὶπ 85 θδῖηρ [86 θυ ΚΒ οἵ 

[86 Βοδίμϑῃ ζαι ἢ ΒΊΟΝ {ΠῸῪ τα β σινίηρ ἰο Βαρρδηί. Ηιλιοῦ δπά 

{Ππ6 14685 Β6 Γργοϑθηΐβ 8Γ6 1 ΒΠ] 6Ιν τηογα ᾿πηρογίϑηϊ ἴον (Π6 βιυάαηΐ 

οὗ {ῃ Νὸνν Τοϑίδηθηὐ πα οὗ {Π6 ϑαῦὶν ουτοΒ. {Πϑη 15 Χο μόρθοη ; 

ΔΗ 1 οη6 οδῃ βύυαν ποὺ τῆογα ὑπ8η ἃ γ68Γ ΟΥ 80 οἱ στοοῖ Ροΐογε 

ἰα Κίπρ ἃρ {ῃ6 Νοιν ᾿Γαβίδτηθηί, 6 5βου]ὰ Ὀν 811 πχθϑὴβ ἤᾶνα ΒΟ 6 
ἩοΙηδΙ [ΟΠ] ονεα Ὁν Ρ]αίο. Εὔχρογίθποθ 85 5βοψῃ ἰμδὺ αἴΐογ 8 

γοϑν οἱ Ἠοιηοῦ, ϑἰθάθηΐβ οϑὴ 84 ἀ4ο ρ855 ψιῇ [τ{ἰ6 αἰ αν 

Ιηἴο {ῃ6 Νὲν Τοβίδιαθηί. ΤῊ ρϑϑ8ᾶρα ἴσοι Ἠοπηοῦ ἰὸ Αἰίς, ΟΓ 

ἰο Ηδ]]οηἸϑιῖς, Οτροὶς 15 οἱ σουγβα ἃ στϑϑὺ 468] Θά 516} {π8} τόθ Ὀ6Υδα, 

ϑη ἃ ΟΟΟ.ΡΙ65 ΝΟΥ ΠΠ {16 ὑπη6 δηα οἰἴοσί. 
ΘοΙ]6 ἤδνα ἀρροα {πμπδύ βἴποα {ῃ6 θ0}κ οἱ {ῃ6 ψουῖς ἴῃ {Π6 ΟΓΟΙΠΔΥΥ 

ΟΟἸΪοσα σοῦΓϑα ἴῃ Οτοοῖκ 15 1ηὴ 6 Αὐἰς αἸα]εοοί, ϑυαἀδηΐβ ῃο ὈΘρΡῚη 

ΜΠ {πῖ8 ψου]Ἱά μοῦ ἃ ΑΥΙΠῈΡ ρτϑβρ οἱ 1 (πδη 1ἴ {ΠΕ Βαρδὴ στ 

Ἠομῖοῦ. ϑοῖηθ δνϑὴ ἔδοὶ (ῃ8ὺ ἃ βύπαάρηΐ ψῃὸ ἀ]α ἢ]5 ὈΘρὶπηϊηρ 

ΨΜΟΥΚ ἴῃ ἘοτηοΥῖς ἔουτηβ ψουα πανοὺ 6 8016 ἰο ἴδϑὶ ἱπβογουρῃὶν δἱ 

Βοτλθ ἴθ Αἰ ατθακ. Ὑοὺ ἴον ὑθοῆοτα ψοῦ]α μ6 Ττϑϑἢ δῃμουρῇ ἴο 

ϑαιρροβὶ (δαὶ Ῥϑοδιβα ἃ βϑίυθἀοπὶ 885 84 ἃ ὑβοτουρῇ ἰγαϊπίηρ ἴῃ 

Αἰᾶς Οτσθοκ Β6 15 ὑμπουθὺν ἀἰβαυδιβοά ἴτοπὶ ἀοὶηρ ἢιβύ- 1855 νοῦ Κ 

1π {ῃ6 Ἰᾶηρτδρο οὗ {π6 ΘΙ] ηἸϑέ1ς ρογοα, ΠΟΥ Μψου]α την ὑθϑοῇοῦβ 

οὗ Νὰνν Τοβίδτηεπὶ Οτϑεῖς, 6.9., ομ͵δοΐ ἰο ἃ βίμάθῃέ ψῃὸ ψίβῃρά 

ἴο 50661811Ζ6 1π {Π6]} 5 76οῖ, οΟΥὙ Ἔνβῃ ἴῃ Ῥαϊγιβς Οτϑοκ, 1 ἢ οαπηα 

ἴο πο ψ τ Ὦ 8 ροοά Κηον]βάρε οἱ Ρ]αῖο. πάθῃ ψὴοὸ 158 ἴο 

5ΡΘΟΙ]1Ζ6 ἴῃ Ρ]Ὶην δηά Τδοιϊΐαβ, Οὐ θνβὴ ἴῃ Μίβαϊδονδὶ 1,δἰϊπ, ἀο 

ποὺ πα {μϑιβοῖνοβ μαπάϊοαρροαά Ὀδοασβα {πον αἰα [Π6]} ΘΑ]}Π6Γ 

ΜΟΙΚ [ἢ 8100} Δαΐῃοῦβ 85 δθβϑσ, ΟἼσοῖο, ΝοΥΡΙ, ογϑοθ, πὰ 

Οδία!]υ5. Τδϑοῆοῖβ οἱ {πῃ6 Βογλβποθ ἰδησιιδρθθ 8150 ὉΠΊν ΓΒΑ 

ΤΘΟΟΡΏΪΖΟ ἰπαὺ ἃ ὑποτουρῇ οουγ88 ἴῃ [, 1 15 ἃ ὈΓΟΓΘαυ Βα ἴου {Π6 
Βιρμοϑὲ ἐνρα οἱ βοβοϊδβϑῃιρ ἴῃ {π6Ὶ} ἢ614, δηα πὸ βίυαοηΐ οοὐ]ὰ 
ΒορῈ ἰο ἄο δάνδποβά ᾿Ἰπριυϊϑύϊς Του κΚ ἴῃ 8ηΥ οἱ {ῃε58 Ἰδηρίδραβ 

ΧΧΥ 



ΒΠΟΜΈΈΕΙΟ ΟΘΒΕ ΒΚ 

νου ἃ ἐπογοιρῃ ἰγϑιηΐηρ ἴῃ [αὐϊη. [Ι͂ἢ ἐπ6 β581η6 νὰν ἨΌΤΏΘΓ 
ΟΥο 5 8 ἈΠΘΧΟΘΙ]Θα ργαραγζϑίίομ ποῦ ΟἹΪ]ν ἔοι 81] ἰαίογ Οτθεκ Π1ἰ6γ- 

δίαιτα Ὀυΐ ἴον {π6 ἰδίου ἰδηριιδρα 85 ΜῈ]} ; δηά ἰηβίθδα οὗ ἐῃθ Ῥγδβηΐ 

βυβίθιῃ οἵ φοῃἤπιβιοη 1η {ῃ6 ἰθϑομῖηρ' οὗ ατθθῖκ ρυϑισηδγ, ρατίϊοι] υ]ν 

ΙΓ τοίοσθποθ ἰὸ {ῃ6 νϑιοὰβ αἰδίθοίβ, βοσηθ δἰζοιαρὺ 5ῃμου]α μ6 

τηϑιάθ ἴο ἄδθνϑὶορ {μα βυ)θοῦ ἴῃ ἃ τλοσα βοϊθηξῆς [ἀ5}]10Ὲ. 

Θοτηθ ἴθ6] ἐμὲ ΗοπΊΟΓ 15 ἴοο Ὀϑϑαί αι] δπηα ἴοο δχαυϊϑιίθ ἐο Ὀ6 
564 85 8 σογριι8 υἱἱα ἴοτ ἴῃς ἰβϑομὶηρ οὗ Οτϑοὶς ρυϑισοδῦ. Βαΐ 

ἐῃ6 νοῦν ἰδοὺ ἐμαὶ Π6 15 80 θθδαθ} ἃπα 80 Θχαυϊβιία 15 ῃ6 νοῦν 

ΤΘΆ50Πη ΜΨἈὮΥ Πα Βποι]α Ρ6 υ864 δὖ [15 Θατ]ν βίαρο, {παὺ {π6 βἰπάθηϊβ 

Τὴ) πᾶνε δὴ δΔ4αβα ᾿ἱποϑθηΐνα [ὉΓ Ιθαυ ηρ {861} ΡΥΔΙΏΙΏΘΙ, 8Π4 τὰν 

πού οοῖηα ἴο μαίθ 8πα ἄἀθβϑρῖβα {π6 ψ 016 βιρ,θοι. ΤΠὰ5 {Π6ν ᾿ηὩν 
866, ΘνΘἢ ἴτοιη {π6 Ὀδριπηῖηρ, ὑμαύὺ τοῖς 15 βοιηθίμίηρ ψουίῃ 

ΜΟΥ ΚΙηρ δὲ, 8Π64 ΠῸΥ πιδὺ μδᾶνα τηδίοσίαὶ ἱπέογεϑίϊησ ἐπουρῃ μδὺ 

{ῃ6 ΠρΟθββαν ρτϑιητηδίϊοαὶ 611} 01}}} ποῦ 5661} 850 τ Οἢ 11561658 

ἀγιάροῦν. 

Α διρι]ν ᾿τηρογίδηϊ σοηϑι θυ ίοη ἴῃ ρἰδοῖηρ ΗοιηοῚ Ροΐοτο Κθηο- 

ῬΒΟη ἴῃ ἐπ οὐ] ου]ατη 15 {πὸ ἑδοὺ {πδὺ 8ἃ5 πηϑύςουβ πον βίδα 506 8 

Ιᾶτρα ῬῈΓ σϑηΐ οὗ ουἵγ ϑὐυαάθηΐβ ΠΟΘΙ το Ἠοιηθσ. ΤῊΘ ΡΓΟΡΪΘΩΣ 

Ῥοΐογθ 5 ψΠ τεραγά ἴο {8686 βἰπάθηΐβ 15 ΒΊΟΣ γ6 816 ἴ0 ρῖνα 

βοὴ Χεβηορθοη οὗ ΠοΙηθυ. Ξῖποα ἐπθν τορσοϑοηΐ ἃ ΨΟΥΥ ἰΔΓΡῸ 

Θ]οπηθηί, ποΐ 81] οὗ ψ]ιόσῃ ἃτὸ Ἰοαΐογα δι ῦ, γα οὐνα 1ὑ ἴο ουγβοῖναεα 

8Π4 ἴο {π6 σϑιι86 οἵ Οτθοκ, 85 ΜῈ]} 85 ἰο {ῃϑῖη, ἕο ρῖνβ {μι ἐπαύ 

ΜΨΒΙΟ. ΜΨ1}}} Βα οὗ τηοϑὺ ᾿αϑίπρ να]πα ἴο ὑπ 6Π|. 

ἘΣ Ποστηοσο, ΗΟΠΊΘΙ 15 1 ΘΓ ΒΡ ποΐ ΟἿ]Υ ἴο οἷ 6. βΒπα δ ηΐβ, αὶ 

15 Ῥᾶγ σι ιν δαἀαρίοα ἰο {ῃ6 γουησοθὺ Ὸ πον ἰαῖκα ατροῖ, 88 

188. οαι] δὲ Ἔχρογτηθηΐβ, τιϑάθ ψΠ θῸν5 ΠΌΤ πίπθ ἰο ἑουτέθθῃ 

γΘΔΙ5. οὗ ἃρθ, βᾶνθ ΔιΊ0}]ν αἀδιηοηβίγαίθα. Ηθ βοῦν {π6 ἀοαθ]6 

ῬΌΓΡΟΒΕ οἱ ᾿πἰγοάποϊηρς ποιὰ δαάραπδίοὶν ἰο {πὸ ἰδηριαρε δηα οἵ 

[ΓΙ πρ {πο τ] ἢ τϑϑαάϊηρ τπϑύθυιϑ] ἃ5. ᾿ ΘΓ ΘΕ Πρ 85 σ8η Ὀ6 

Του Πα πὶ Δὴν [Π οΓαίατθ, βοιηθίηρ ἕοο οὗ Ῥουιηϑηθηΐ νϑ]ὰ6 : δηα 
ἢδ6 Βῃου]α σοιηθ ΌΥ 8}] τηβθϑῃϑ 88 θα. 85 ῬΟΒ51016 ἴῃ {Π6 σοῦχβο, ἐπδΐὶ 
Ἦδ6 ΠᾺΡ 86 1γ6 85 ἃ 5: 1{80]6 Ὀδ8515 ἴον {ῃ6 ἀδνοϊορταθὴϊν οἵ {μοβα 

αὐδ]} 0165 οὗ ἰδδίβ ἃπα αρργεοϊδίϊοι, ψιποὰὺ ΒΟ ἐπα παν οὗ 
81} ατὸὺ 5 ἴὴ νϑίπῃ. ἀπά αἴτοι νγὰ βαᾶνβ θθραμ ΜΓ τη, γα ἢπά 5 

ἰγοθιϑΓ65 ᾿ΠΟΧΠϑιϑί] 016. [ἢ ΗδΓΡατ 5 ἜΧΡΤ σϑῖν 6 ΡὮγαβο, “ΗΟΙΔΟΣ 

χχνὶ 
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εἰοναίθβ {86 βίαἀδηΐ νἱζμουΐ ἀδργθββίηρ [ῃ6 ἰθϑομον, ἡ ΤῸ αυοία 

ἔσο. ἔτοτα 15 ᾿θοίασοβ οἡ δἀποδίϊοη, π6 βᾶυνβ (Ί, 288): “Τῆθ 

ΓΘΆΒΟΏΒ ἴου ρί νην [86 ῥγϑίθγθηςα ἴο ΗἩουπουβ Οάνδδον ἴῃ ΘΑΥΪΥ Ἰη- 

ΘΓ ΠΟΘ ἃγ6 Μ6]1] Κποσχῃ. ἀπν ομθ Ψ8Ὸ τοδᾶάβ {π6 Οάψοδου οᾶτο- 

ἔν, ψ ἢ δὴ αγα ἴο {Π6 νϑγῖουβ τίη οἴ5865 οὗ ἰηζογοβὶ ΜΉΘ 8ΓΘ 

ἰο ΡῈ διουβεα Ὀγ δἀποδίίομ, οδη ἀἴβοονοῖ ἰῃς σβᾶβοηβ. Τὴ6 ροϊηΐ, 
Βονανοῦ, ἴο θ6 ρϑ)ηθα ΠΕΙΘ 15 ποῖ ΤΏ ΓΟΪν {0 ῥσοάπος ἃ αἰγοοὶ οἴεοί, 

θυΐ Ὀογοπά {Πδ. ἴο σοὺ ροϊηΐβ οἵ σοπηθοίοη ἔου ῬΓΟρΎ βϑῖν ἸηΒΤ}0- 

ἰοη. ΤΏοτα οδὴ 6 πὸ δύο ρυθρδυδύοη ἴῸΥ δποϊθηΐ ΒΙβίουυ 

δὴ ρμδϊηϊηρ Ἰηἰογοϑί ΤΟΥ δηοϊθηύ ὅτορθοβ Ὁ. ῃ6 ΗοΙΠΘΓΙΟ 5001168. 

ΤΏ ρτουηά 15 Ῥγερᾶτθά ἴου οί ἐῃς οὐ Πνϑίϊοη οὗ ἰδϑίθ δηά {ῃ6 

βίυαν οὗ Ἰδηρααρεβ αὖ {Π6 ϑ8ᾶτη6 {Π1η6. 

““ῬΗΠΟΙορΙϑῖ5. Ψ}11 6 ΟὈ]ΠΙροά ΘΟΟΠΘΥ ΟΥ αίευ ἴο 1ἰϑίθῃ ἐο γθᾶβοῃβ 

οὗ {15 Κιηα, ψ ΒΟ. γα δοΐυϑ!]ν ἀοτινβα ἴτοσα {πὸ ομϊοῖ τη οὗἉ 4} 

Ἰηβίταοίϊοη, 8 Πἃ 816 ΟἿ]Ὺ Ορροββά Ὀγν ἰτδαϊίίΐοη ({π6 Θομν ΘΠ [1018] 

βίαν οὗ 1.8π). ΤῊΙΒ {Π6Υ ταδί 40, 1658 {ΠΥ ἀθδῖγα {πὶ πο, 
ΜΠ {Π6 στον ἢ οὗἉ ΒΙβίουυ 8Πηα 50Ίθποθ, ἃη4 ἐῃς ΡΥΘΒΒΌΓα οὗ τηδίθγ δ] 

Ιηἰογοϑίβ, σοῖς βῃουα Ὀδ6 τοϑίσιοίθα 1ῃ 50 Π 0015 δβ ΗΘΌΓΘΝ 15 δἵ 

Ῥγθβθηΐ. 

“ΤῊς Οάγδϑον, τὰ 1ἸΒ ὑγ6, ρόββϑθββ68 ΠῸ Τ8ΡῚς ῬΟΨΘΓ ἴο δηϊπγδίθ ᾿ 

ἰῃοβ6 ΨΠὴῸ 86 ΘΠ ΓΘΙΥ πϑσοοβϑία! ἴῃ ἰαπριδρθθ, ΟΥ̓ ΠΟ ἄο ποί 

ΜΟΥ δ ἐθθιη ΒΟ ΪΟΌΒΙΚ ; Πονθυ 6 1655 1Ὁ ΒΌΓΡΑ5565 ἴῃ ἀσβηϊίς ραὰ- 

οδἰϊνε ἸΠἤθθηςσθ, ἃ5 15 ὑρτονθᾶ ὃν {π6 βχαρϑυίθποβ οὗ Ἰδην Ὑ6878, 

ΘΥΟΙΥ οΟὐΠΘῚ ὑγου]ς οἵ οἰδβϑὶο {Ἰτγ65 {πᾶ οου]α Ὀς ὁΒοβοήτ᾽ 

Ιῃ οομποϊυβίοι ἐπ τυ ψου]α Θαυμ βάν βαρροβύ (μα 1ἰ 15 ΠΙρἢ 

ἴππὸ παῖ Χαπορῆοη ΡῈ οταϊἐἰθα οοτηρ θίοὶν ἔτοτη δἱ ἰϑαϑὲ {86 ἔτϑί 

(τα νϑᾶγβ οἵ ασϑοὶς βίαν. Τὴ {ἰτὴ6 δηα ἰδῦου πον ἀδθνοίβα ἰο᾿ 

Ῥοίῃ Χοποόρῆοῃ δηα Ηουηοῦ 5που]α 6 βϑρθηΐ οῇ ΠΟΙΟῚ δίοης, δηα 

ἴον {86 {ῆτοθα ῬοΟΚΚβ οἵ {πΠ6 Πίαά ἀπά {πε ἴουγ Βοοῖκβ οἵ (π6 Απαδασὶδ 

ὉΒΌ ΠΥ τοϑά 5ῃου] 4 Ρ6 βυ ρϑα ταὐθα 8. Θουγ86 ἴῃ Ηοσηθσ ΜΨΏΙΟΗ Μοῦ ]α 

6 δχύθηβινε ΘῃοΟυρΡἢ το φῖνα {ῃ6 βίπαθηΐβ 8 τθὰ] 1πϑίρῃΐ ᾿ηἴο ἢ]8 

ροδίγν, ἐμαύ ἐπον τᾶν ἰΘϑτ ἰο 8ΠᾺΟΙ ἔογ ἐμουάβοῖνοβ ἰῃ [Π6 ΤΡΆ]τὴ5 

οἵ ρο]ά, ἐμαύ {Ππ8ὺ τὴᾶν ΒΕ δ᾽ ονγθα ἰο Ὀθοοχηβ 80 ἴβϑυ δι ψ ΠΤ Ὠ15 ἰδη- 

βυδρο δηα Π18 βίγβ ἐμδὲ γϑϑα]ηρ τοι τη Ψ1Π 6 ἃ ρΙθαβατο δπα 

ποΐ ἃ ἰοΐ οὗ Βαγά ψοσυῖς ἰο ΒΡῈ ψϑάθα ἐῃστουρῃ, {πὲ ἘΠῈΥ τη8ν Ῥδοοῖμθ 

80 Προ ἘΠ 15 βρισιῦ ἐμαὶ {πὸν τᾶν οαίοῇ ἃ ρίτηρβο οὗ ψδί ιὦ 
ΧΧΥΙ 



ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

Ι68η5 ἰο ΡῈ Ηοιηοῖῖο, δπα ἴῃ ἰδίου γϑατϑ, 11 {πον ἢδνα ροὴθ οὐ 

Ἰηΐο οἰμον 61]415 δῃα ψοῦ]Ἱα πκὸ το ἔτ 860 Κ ἐο στοοκ Π1τογϑίαγο, 

᾿ξ νου] ΡῈ ἃ οοιιρδγαίνοὶν ϑἰτηρὶα πιδίξον ἴον ἐἤθτη ἰοὸ Ὀτίπρ ουΐ 

ἀπο}. οἱΪά ῬοΟΚ δηά δέον αρϑῖη 1 ἀ6Πσῃξ Ἰηἴο 815 ψου]Ἱά οἱ βοηρ. 

Τὴ {δ βϑοομάβδιυν βοῇῆοο ὶβ ψα Ββου]α Ὦδνε 8. Θουγ56 ἴῃ Ηοτηοῦ σοπι- 

ΡΓΘΒ μβῖνα ΘπουΡἢ ἴο 6η80]6 {6 βίποηΐβ ἰο ορίδϑιη 8. ἔτη στοιπα- 

ἴῃς ἴῃ ἢΪ5 Ιαπριιαρα 8η6 ἰάθϑβϑβ, ᾿ηϑέθϑα οὗ ἐπ6 ργθϑθηΐ βϑιηδίζοτίηρ 

οὗ θοΐῃ Κοποόορθοι δπα Ἠοτηοσ, ποιίθοῦ οὗ  ὨΙΟὮ ἐπα ἀνοσαρο βία θηΐ 

Κηονβ ΨΜ6]] βσποιρῇ ἴοτ 1 ἴο ΒΕΥνῈ 85 8. ϑέίδ]6 8Ππα 5ϑ.ϊϑἰβδοίουυ 8515 

ἴον ζαΐατε ψουκ. [ὑ ψου]ά ΡῈ ἃ τθ8] βίβρ [οσνγαγαά οἡ ἐπε ρατγὲ οὗ 

{ῃ6 ο0]16ρ65, 8δπα 5βου]α ᾿δυροὶν ᾿ποῦθᾶϑα {86 Ὠυτηθ6Γ οἱ ἐμοβα πον 

οἴετνιπρ τροῖς ἔου δαπββίοη, 11 {Π6 τϑαυιγοιηθηΐβ ᾿η τροὶς 5δου]α 

ΡῈ τηϑάβ ἃ τβαυτθιηδπί [πη ΗΟΙΏΘΙ οἷν, ἀπ αἰξοηίοη Ὀεὶηρ ρϑ]4 ἰο 

ΟΟΙΠΡΟΒΙ ΟΠ ΔΠπα ΡΥΘΙΏΤΉΔΓΙ, οἱ οουτθθ. ΤὭὰ5 {Π6 ΒΘοοπ Ὅν 560800]85 

οου]α ἰη οηβιῖν ἐμοὶν οἤοτίβ οὴ ομθ αἀἸα] θοῦ δηα Οἢ ΟΠ6 ΠΟΙ ΠΘΟΙ 5 
τη855 Οἱ Π ογαίυγθ, συ Οἢ του ]α τηϑύθυ!!}]}ν Βα ΠΠν {Π6ῚΣ ῬΤΟΡ] 65, 

8δ:η4 οὐρθύ ἰο ῥρτοάμποδ ἃ τηυοῦ ΕΙΡΠΟΙ ρυϑᾶα οἱ ψοῦὶς ἤδη 18 ῬΟΒΒΊθ]6 

αὐ ργθϑθηί. 1} φοϊ]εροθ ψου]α δάτηϊί βία θηΐβ ΟΝ. ΟΠ6, ἔνο, δη4 {ΠΤ 6 6 

γ6ΆΓ8, τοϑρθοίνοίν, οἵ Ἡοιηθῦ, ψιΐὰ ἀὰς οτραϊὶ ἔοτ θϑοῖ, δπὰ το- 

βόγγο 811} ψόοῦῖκ ἴπ δε Αἰτς ἀϊα]οοὶ ἔοῦ {πΠ6 φο]]θρα ΘΟΌΓ56 ὈΤΟΡΘΓ, 

{ῃ6 ΒΕσοπάδγν ἰθϑοθοῦβ ψου]α Πᾶνα {Πρὶν Ῥυγάθη5 σσθδέὶν Πρ δηρα, 

ψἱ ἢ ἃ σοΥγεβρομαΐηρ ἰπογδαβα ἴῃ οβδοίίνεπεθθ. [ἢ πὸ οὐδδῖ ἴδῃ- 

θαδρο ἀο 6 ϑϑοοηάδυν 56 008 ἀπάογίακο ἰο ργερᾶγα ἃ βίπαςπί 

ἴῃ ἔνο βαραϑίε ἀϊδ]οοίβ. Τὸ 4ο 80 ἴπ Ουροὶς 15. 8 ρβάβροριοδὶ) 

ὈΙΌΠΟΥ ΒΙΟΙ Βῃου α 6 ροτροίαδίθα πὸ ἸοηΡοΓ. 

ΧΧΥἹ 



ΙΝΤΕΟΠΙΟΤΙΟΝ 

Ι 

ΤῊΝ Π|π|αά ἀπ ἰῃς Οάψδϑον, ἴῃ 6 ὑνο στοαὶ ασϑοὶς θρὶοβ, πα {ῃ6 

ρτθαίοϑί οἵ 8411] δρὶς ροθιιβ, βϑίοῃης ἰὸ {ῃ6 φδυ]θβὶ στεξεῖ Π ογατυγο 

ἰδαὺ 88 Ὀθδῃ ργθβοσνεα. 

ΟΤΠΘΙΓ ΒΟΟΗ 81η6 βίουὶθβ 8.6 ἰδθρεηάδγν 8Πη4 δῖα ρτουρθά διουμπά 

{86 ᾿ποϊάρηΐβ Θοποογηϊηρ ἰῃ6 ἰοπρ 5ῖθσε οὗ ΤΟΥ Ὀγ {ῃ6 Οτσροῖβ, 105 

ἤπ8] οαρίυτα δπα ἀοβίγαοίοη, δπα {π6 τοίαγῃ οὗ [ῃη6 στροκβ Ποιηθ. 

Νὸο αἰζετηρὶ 15 τηϑάβ ἰο ρῖνα 8 βυβίθιηδέι δοοουμὺ οἵ ἱπόοβϑα δνθηΐβ, 

ΟΡαΐ σογίδιη ἰαϑάϊηρ ἰθϑίαγϑϑα οἵ {π6 Ἰαρθηαβ ἃΓ6 ἀδνϑορεα, 

ΤΠ 7|1αἀ 85 οΓ 105 σαμέγαὶ ἔβοτηα 8πα 85 {ῃ6 ἐῃγεδα ἀρὸπ ψΒΙΘἢ 

1ΐ β.υηρ5 1185. νϑυϊουβ ονοηίβ ἐῃς Μηδ, [86 τηδα δῆροὶ οὗ Α0}11165, 

8.η4 1.5 αἶγα σοῃβθαπθησοβ ἰο {86 Οτεοῖβ. 

Δοοογάϊηρ ἰο ἐῃδ βίοσυ, 8118, βοὴ οἵ Κιῃρ Ῥυγίδιῃ οὗ Ττον (11105) 

1ῃ 818 ΜΊΙΠΟΥ, β]ορθα σι ἢ ἩδδΙοπ, {π6 ταοϑδὲ θα α] πόταδη ἴῃ ἐπ 

ψΟΙ]Ὰ, τις οἵ ΚῚπρ Μοπείϑυϑ οἱ ϑραγίδ, ἴῃ βουίοση ατεεοθ. ΤῈΘ 

Οτθοῖκδ απἰξθα ἀπᾺογ ἐπ6 σοχηχηϑδπα οἵ Κιηρ Αρδιπθιηπομποῖ Νίγβθηβο, 

Ῥσοίμοῦ οἱ Μρπρίϑυβ, 8π 4 {πὸ τηοϑὲ ρον! οἵ ἰῃς τες ομιοῖ- 

ἰδῖπ5, ἰο ἀνθῆρα ἐῃ]5 στοηρ, οαρίατα ὙΤτον, δηα Ὀσηρ ᾿υϑοὶς Ηδίθη. 

ΔΈΟΙ ἔθη γ68 15 οἵ ργορδγϑδίίοῃ μον σϑέμογθα ἐπ61" [ΌγΟΘβ, 581164 

ΘΟΓΌΘ5 ὑπ6 Αδροδῃ ἰο {Π6 5ῃογθβ οἱ ἐπῈ Ηδ]]εθροπὲ (Πγά8η6|]68), 
Ιαπάθά, 8π4 ἄταν ἊΡ {Π|6}} 581ρ5, ουΐὐ οἵ [ἢ6 νγαΐίθυ, 1 Ἰοπρ {1Ππ658 ΟἹ ᾿ 

ἰῃ6 580τθ. ΠῸΓΣ βῆ ὑθ875 {π6 5ίαρε σοπειπαθα Ῥοίοσα 6 Οτρϑαῖκβ 

ΘΓ 80 6 ἰο οδρίυτο {Π6 οἷν. 
ΤῊΣ Πα ορεπβ, ἴθ ἐπα πἰπέ γθᾶγ οὗ {6 516ρβ, ψι ἢ {ῃ6 ἀοϑαϊν 

αὐδητοὶ] οὗ Αρϑιμθιηπμοη δηα Δ0}}11165, Βοίοτα 841} {86 δϑβϑιη]οὰ 

ατεοῖκβ, Αρϑιθ ΠΟ. αἸβρτϑοοθα 8η4 Βυχη]]Πδίθα ΟὮ]]165, ἃ πα ΤΟῸΒ 

]π οἵ ΠὶβΒ ῥτῖζα οἵ ΒοπΟΥ ψ ΠΟ Πα Ὀ66Π ΡῬγανιοῦβὶν ᾿οϑίονοα 

ὍΡΟΙ πῖτῃ ὈΚ {π6 ϑύταν. [ἢ Τρ δῃά ἀϊβρυβί, ΑΟΏΠ]65 σθῖιΓ6 5 ἔγοτη 

ΧΧΙΣ 



ἨΟΜΈΕΈΒΙΟ ΘΟΕΒΕΚ 

ἐπ6 οοπῆϊιοὶ πα 5}1Κ5 ἴῃ 15 ἰθηΐ. Α5 6 ῃ8δα Ῥδϑϑὴῃ ἐποὶν δἰουίοβί 
ὙΦΙΤΊΟΙ, Ηἷβ ΑΡϑθηορ 15 ΚΘΘΩΪΥ ζεῖ ΒΚ. {πὸ Οσθθβ, ΠΟ 50ΗΕῸΓ ΤΏΔῊΥ 

ἀεξοαίβ δπα ἤθᾶνν ᾿οβϑθ8 δ {ῃ6 βδηᾶ5 οὗ ἐπ ΤΤΊΟ͵8η5, πον ὑπαὶ 

ΑΘΒΠ]Π165 Π85 ψιπάτανῃ. [Γ{ 15 οαἱΚ ἐπα ἀρδίῃ οἱ ἢ15 θοβοπὶ {τ]θηΐ, 

Ῥαίγοοϊιβ, ἰῃ θαύο, συ ῖο ἢ ΤΓΠ15Π65 ἃ τηούϊνο 5 ΠΟ] ΤΠ]ν ῥονεῦι} 

ἰο ἰηάδαςο τη ἰο ἰδκα ἃ ἔυσίμοῦ ρᾶγὺ ἴῃ ὑπ6 ὰγ. Το ϑνδθῆρα ἢΪ5 
ἄδαί, ΑΟΒ1]165 δηΐοτβ ἐπ6 οομῆϊοὶ ομοα τροτο, 8πα [1.115 Ἡρδοίου, 

ΨἢῸ Πδά 5]απ Ῥδίσοοϊυβ. Βογὰν {πογθαζίου ἢ6 νγαβ Ὠ1Π156}} Κ1]1οα 

ὈΥ 8ῃ ΔιΤῸ μοί Ὀν Ῥδιὶβ τι ἢ {π6 Π6ΙΡ οὗ Αρο!ο. ἘΕἾΏΔΙΠΥ, ἴῃ τΠ6 

ἰοηΐῃ γεαῦ οἱ ἐπε 516ρθ, ΤΥΟΥ ψγὰ8 οἀρίυχοα Ὀν {ῃ6 ατοοὶςβ, ὈῪ 

6815 οἱ {ῃ6 ψ 611- πον ϑἰγαίδροιη οἱ {ἐπ νοοάθῃ ογβο. Το 

οἷν γγἃ5 ΡΙαπάογθα δηα Ρυση6α ; {π6 θη 6 γ6 Κα]]6α δηα {Ππ6 ψολθη 

(Δ Κοη 88 5ϑῖδνθαβ. Ηδίθῃ νγὰ8 γεοονογθα : δηᾷ δίζου τῆϑην δανβηζαγεβ 

Δη4 Ἰο5565 ὈΚῪ βῃϊρντεοκ δηά οἶμαι πηϊβίογ πη 685 {Π6 ΟὙϑοκβ τοξυγηθά 

ΠοΙη6. 

Πα ἐγδάϊεομαὶ) ἀδία οἱ ἐπ [41] οἱ Ττον ψὰβ 1184 Β.σ, δε ἀδίςο 

οἱ {π6 Ἠοπιουῖο ΡΟΘΙΏΒ 15 ποΐ δὲ 8}} οογίδϊη. ὅϑοιμθ ἐμὴ Κ ΠῸΥῪ τα 
85 ΘΑΙΪν 85 850 8Β.6., ΜΈΏΠΕ οὐμοῦβ ψου]Ἱά ἀδίς ἐμθπὶ 845 ἰδΐβ 85 {πὸ 
Ιαΐίοῦ ρατί οὗὐ ἰῃε ϑβϑονθηΐίῃ σθηΐασν Β.0. Νίδην ϑ0ῇῃο]δβ ἢᾶνρ 

ἐπουρπὺὶ {πὲ {π6 Ροϑια5 τοργοβοηΐ ἃ στδά 8] σσονίῃ οὗ ἃ ἰοηρ ροτὶοά 

οὗ ἔπηθ, ὑμπαΐ ἐπον ΕῚ 6 σοΙηροβθα Ὁ. ἃ πυτηθοῦ οἱ ἀϊἔογοηΐ ρᾶγάβ, 

84 μάνα Ῥθθη ψογκοά ονοσ, δἀὐϊίοα δηα γϑ- θα! 64, 61 ἘΠΘῪ ργδά δ! ν 

δοαυΐγοα ἐμεῖς ργεβθηΐ ἴοω. Μίδην οὗἨ {ἢθ56 βοβοίδιβ ψουα ἀθην 

ἰῃδὲ ΔΩΥ οπε ὈΥ {με πϑῖηδ οἱ Ηοιμεῦ ὄνὲῖ ᾿νε. Οὐβμοῖθ {μῖηκΚ ἐμαί 

ἨοτηοῚ ψα5 οηδ οἱ {με βαϊΐοῦβ, ρου δρβ5 {86 τηοϑὲ Ἰτηρογίϑηΐ οὗ {π6 

ραϊίοῦβ, οὗ {πα βροϑιηβ, {παΐ ἢ τῆδν ἢδνθ οοτηροββά ἃ φοῃϑιάθσϑ}]α 

ϑιλοιηΐ οὗ τηϑίργιϑ! 1 τἤθτα, θαΐ {πὲ 15 οδιοῖ ᾿αποίίοη οοπϑβιϑιθα 

1η οοτη δ᾽ πηρ δηἃ ΜΟΥ Κη ον Ὶ {Π6 νϑιϊοῦβ ἰαγβ μΒαηβα ἀἄονῃ ὈΥ 

ἢΪ5 ργβάβοεβοσβ. 961) οἴθϑῖβ ἂγὲ οἱ {με ορὶπίοῃ {μὲ ἐμεῈ σοῖς 
οἱ {6 ροθιῃβ, ΟἹ ρυϑοῦοα!!ν 4} οἱ {ῃϑπ, ἃ85 ψ ἤᾶνϑ {Π6π|, ψγῈ 6 

ΘΟΟΙΏΡΟΒΘα οὐ ρμὺ ΌΚΥ ἃ 81ηρ]6 ρορί, γῆο νὰβ ἃ τϑὰ] Ἠβίογιοαὶ 

ΟΠμδγϑοΐου, δηἃ ψῇοβο ἤϑ1η6 ψὰ8 Ηοιηεσ. Μοβὶ 816 δρτεϑά {μαΐ 

ἐῆογα τουϑὲ αν θ6 6 801Π16 στϑϑί, τηϑβίου τη, ΏΟβ6 ᾿Πῆἤπθησο 15 

ἴθ! Τγουρσποαΐ ὑπ ροθιαβ, μὰ ΜΏΟ τηϑάς ἴγθα α86 οἱ {ῃ6 σοῦκ 

οὗ οἶδοὺ ροϑΐβ ψῇῃο 84 ρῥγεοθαάβα πϊτη δηά ψῆο Π8ά 5ιηρ οὗ νϑυϊουβ 

δνθηίβ οοηπϑοίθά πὶ ἐπα βθηλα ἐβθηθ. Α5 ΚΙρ!ηρ σου]ά βαν: 
ΧΧχ 



ΙΝΤΕΒΟΘΠΟΊΤΙΟΝ 

6 ᾿᾽ΟΠΊΘΙ βιλοῦθ ᾽15 Ὀ]ΟΟ π᾿ ἸΨΤΘ, 
Ἔα ᾿ϑαγὰ τῆϑῃ βἰῃηρ ὃν 18πα δηᾷ 568, 
Απᾶ νοῦ ᾽6 ὑβουρῃῦ ᾽6 τηϊρηῦ Γθαῦ Χο, 
Ἔ; ψομῦ δηα ὕοοϊς, 0}: 6 581 6 85 ΤΏ6. 

ΤῊς οἱά Οτροκβ ΕΘ. ῬΓΘΟΙΟΘΙν ππϑηϊτποιβ ἴῃ ᾿6]]Θνὴρ ἐμὲ 

ες ροϑθῖὴβ ἍΕ͵ΙΘ σοιηροβοά ὉνΡ ἃ ᾿ᾶγτά, πϑιηθά Ἠοιποσ, δπά 
ἐμὲ ἢς ἐγανοὶθα δρουΐ, ἴῃ νϑιίοιβ ρασίβ οἵ Οτδθοθ, ἃ ΡΟΟΣ, 
οἷά, ὈΠπά Ῥερρασ, δκίπρ ον 8ῃ οχϊβίθδμοθ ὈΥ βἰπρίπρ Ηἷβ ῬΡΟβΊη8. 

Αἴϊτος 815 ἀδθαίῃ, ψα δῖ ἰοϊὰ ἐμβαΐ : “ϑδϑνϑῃ οὐδ1θ8 οἱαϊπηιθά ἐῃε 

Ἡοιμοῦ ἄἀοδα, {πτοὰρὴ ΨΈΙΟΝ 

ἐῃς ᾿ἰνίηῃς Ηοῖηοῦ Ῥαρρβα ἢ18 
Ῥτοδά. ὧᾳὼτμθ ομιοῖ οοπίοϑί- 
δηΐβ ἴον ἰῃ6 Βοποῦ οὗ δ15 δι ἢ- 

ὈΪαοα τ σα ντηδ δηα ΟΠ ]ο5, 

8Δη4 {ῃ6 οδνϊάδπος οἵ {π6 Ροθῃη5 

ψγου ]ἀ 566 πὶ ἰοὸ ροϊὶπὲ ἰο ἰῃδΐί 

ΓΟΡΊΟΠ. 

ΤῊΘ Ροθιὴ8 ΤΟργθϑοηΐ 8. ΝΟΥ 
ἀηϑοί θα οοπάϊοη οὗ βοοϊθὲν 1ἢ 

ἐῃ6 στϑαῖς ψου]ά, σοττοβροπαϊηρ 

Ϊῃ ΠΊΒΩΥ ΨΜ8Υ5 ἰο ἐπε Μ|Ι66]6 

ἀρϑδὶη ατορθ. Ῥσθοραϊηρ {Π15 

ῬοτΙο, {μογὰ μα Ὀθθη ἃ Ὀυ]Π1δηΐ 

οἰνησαίϊοι ἴῃ ἐμε Οατθοκ σου] 

ἴῃ με δρϑδῃ Ῥᾶβῖη. ΤῊΪ5 οἷν]- 

᾿Ισαίϊομ 15 βΈΠΘΓΆΙν ο41164 {μα ΟΕΕΤΑΝ ὙΥΠΙΤΙΝΕ 

Α Ἰαῦγρὸ ἐαθ]δὲ νι {Πι Ἰὲ αν βουῖὲ Τουπᾶ ἴῃ {16 
Μίύίποαπ, οὐ ἄδ6ηεαπ, οἰν]] σα ίϊομ. 

Τί5 ἢουτχβῃϊηρ ρουϊοα οχίοπαρά 

ἔσο δροιὺ 2500 Β.α. ἐο δρουέ 

Ῥ81806 δὐ ἀπόββαβ, Ογοίθ, ὙΠοΥΘ ὅγ6 οἱρ]ι 1168 

ΟΥ̓͂Τν εἰσ τυ ἃ ἐοίδὶ οὗ δροαὺ ἐὐγθιν ἡ τ, 

Νοδοο 86 ἀρτὶσ]ι ἴσιο Ψ 6} ΔΌΡΘΑΣ ἐὺ τηχκ 

86 ἐουγαἱ δ οη οὗ 686] »ΤΟῸΡ Οἱ βίθ: 8. 

1500 8Β.0,, θαύ 1 88 πο οοχ- 

ΡΙ έν ονουίσονη {1} δροὰΐ 1000 8.0. 75 οϊοῖ σοπίο ἴῃ 

ΘΑΙΪΥ {π|65 88 Οτοίε, ΘῈ τϑοοηΐξ δχοδνϑίουβ ἤᾶνα τονοδὶθα 

[86 εχίϑίθπος οὗ {με βεδὲ οὗ ἃ στοαὶ Ἰβϑδη βιρισο. [{8 ΘΟΠΊΙΠΘΙΌΘ 

διηα 15 ᾿πῆμπεπος ἰοποῃθα 811] ἐῃῈ β5ῆοτγθβ οἱ {πεὸ Μοαιξουσδηθδῃ, 

δηα [Ὁ 566 π|5. ἰο ἢᾶνα Ὀθθῃ 15 νἱΐδ] τόθ 1 ἐπα οαιὶν Βαρνυ- 

Ἰοηῖδη δῃὰ Ἐπρυράδῃ ουϊΐατεβ. ΟΥΒΘΡ οδηΐεθ ψοῖο ίνορῃδο, 
ΧΧΧΙῚ 



ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΟΕΕΕΚ 

Αὐροβ, ἀἴθβηβ, Ῥυ]αβ, δά ὥραγία, ἴῃ ΌσΤΟρΘ, δπα Ττον ἴῃ ᾿Αϑβίβ 

Μίιμονγ. 

1 νψὰ5 βμα}ν ἀδπιξονεὰ ΨΥ ᾿ηνϑϑίοῃβ οὗ ὈδθἝΓΔ 5 ἴσο ἐδπὲ 

Νογίῃ, το 85 ἐῃ6 Ἐοτιηδῃ Εαρὶτα ἤμδΠν ϑασουτηθθα τὸ {δ6 

(Οουπιϑη]ς ᾿ηνδβίουβ. 1686 ᾿Ἰηνδάθυβ ψοσο {ῃ6 οαυ]ν Οτρεΐτβ, δηΐά 

{15 Ῥϑυϊοα 15 ἀϑαϑ!ν ο41164 [ῃ6 Ἡοχηοῦῖο ἄρθ, θθοϑιβα 80 τηϑὴν οἱ 

15 δδίυγοβ ἅτ τοῆροϊθα 1η ἐῃς6 Ἠοπλετῖς ῬΟΘΠΊΒ, {με 1 αὦ δπὰ ἰῃς 

Οάγμοϑου. 

Τῆς ἄπηεβ ψψεγα ταάθ, ἀπά βοοὶϑὶ 6 ττᾶβ ρυϊτϊεῖνε. αν δηά 

ῬΙΓΔΟΥ ῬΕΓΘ ΟΥ̓ ΠΑΤῪ Ρυγβι8. ΤῊὴΘ ΡΘΟρΙῈ στουροά {Ππουλβοῖνεβ 

ΔΥΟ Πα ρονογία! οὨΙΘ 81η5 ΤῸΓ ῥτγοίθοϊοη, αὐ τηδγϑαάϊηρ Ὀ8Πη685 

ὍΤΟΓΕ. ΘΟ ΠΟ, ΨΏΙΟΙ ἰα16, Ὀυσηθα, ἀπά Ρἱυπάοτθα. Ῥδυβοηδὶ 

νΑΙΟΥ ἃπα ῥτόνγοβ5 ἴῃ δύο τ τα οἵ ΒΌρΡΓοηα ᾿πηροχίϑηςθ, ποὺ ΟἿΪΥ 

ἴο0Υ μθἾ᾿5. Το βαΐείν, θαὶ ἴον {ῃ6 βαΐθίν δηά [τϑράομπι οὗ δὶβ ἔτ πα8 

8η4ἃ ἰδηηἶν ἃ58 ψ6}}. Ασοογαϊμηρὶν, τῃ6 ρτοαίθϑύ νισίαθ, δηα {6 

ῸΠ6 [)6]4 ἴῃ Πιρῃδβύ βϑίθομη, γγὰ8 ὈΓΆΨΟΥΥ ἴῃ 81. 

ΕῸΓ οὐχ ρἱοίατα οἱ {π6 συϊΐατα οἱ {Π15 ρουϊοα γχὲ ἃΓ8 ἀορον θεν 

ὍΡΟΙ 1π6 ΠΠοπλοτῖς ροθπῖβ. [πὶ ἐῃ8πὶ ψὰ 866 ΟΝ Θχρ θα! Π]0 5 ΨΈΓῈ 

τηϑάς Ὀν {μ6 Οτβεῖζ αραϊπϑὺ ἘΠΕῚ οποιηΐθβ, ΟΠ ἐπε ν οΟμβί ἀοτϑά 

αὐ 811 {π|68 85 Ἰθρ: τηδίβ οὈ]θοὶβ οὗ ραπάοσ. [Π888}}ν βοῇ οχρϑαι- 

ἰἰοηβ ΟΙΘ ὑπο οπα οὗ {π6 τηδὴν ρον Ηοχποτὶς “Κιηρβ.᾽ Οἱ 

ὕῃεβε ὕβεθ ψουα ἃ στθαὺ πυσαροῦ; 8πα {ποῦ 88 ΠῸ ὉΠῚΤΥ 8δη4 ΠῸ 

σοηίσδὶ δυϊῃουῦίν ἴῃ Ηοιποῖς Οσθθοθ 8. πιοῦσα ἐδ {ῃεγῈ ΨΕΓῈ 

1} {ῃ6 ἰα΄ου Ὠιβίουιοδὶ ροτὶοα. 

Αὐσοογάϊηρ ἰο {πε ἰτγδάϊίοι, {π6 Ἔχρϑάϊιοη δρϑϊηβδύ ΤΎΟΥ γγ)ὰϑ 

πἀπηάογίδιςοη ὈῪ {μὲ ψΒοΐΪς οἵ ὅτεοςθ, πῃ θα πάθον {μ6 ΘΔ ΒΕΡ 

οὗ Αρδιηθῆποη. ϑοσὰθρ {πιηἰς {πα {ῃ15 ὑσδα ]οη τοϑίβ ὌΡΟΣ 8Ὲ 

αἰτἰτηαία μδ515 οἱ ἴδοὶ ; αὶ {15 πᾶν μ6 τϑγοὶν δη 1 θδ] δύο τους ἢ, 

ΘΧΡΙΘΒΒΙΩρ 8Π δϑημοδὺ μορα οἱ {ῃ6 ροεὺ, ἐμὲ (ῃς νϑγίουβ τοὶ 

ἰτῖδεβ τπᾶν τθοοποῖΐα ἐμοῖς αἰ ούθμοοϑ δηὰ βίορ ψατγυὶπρ οα δϑοὴ 

οὐβμεῖ ἰοπρ ΒΠΟΡἢ ἰο πιαῖκο 8 ὌΡΟΩ {π6 οοτητηομ ἴοθ, {86 Ὀβγ- 

Ῥαγίδη8, 85 τοργοϑοηϊθά ὃν ἐπε που-τεοὶς ἱπμαριξαηίβ οἱ Αβία 

Μίπου. ἴη ἰῃς Ἠοτῃουῖὶς ΡΟΒΘΠῚΒ ψο ἢπα ἰῃεὺ αἰ Πουὺρ ἢ Αρϑιηθιηηο 

γ78.5 ΘΟΙΠΙΏΘΠηΘΙ ἴῃ οὨϊοῖ οἱ {ῃς 41Π1Ὲ4 Οτϑεῖ τα Παγν ἜΧΡΟαΙ ΟΠ, 

τς νατίοιιβ οοπίϊηροηΐθ ψοτο ἰδ ὈΚ ἘΠΕῚ} οὐτι ΘΟΙΩΤΠΘΠΩΘΙΒ, τηοϑὺ 

οὗ Ομ Μασ ὑπ 6 1 ΚΊΏρΒ, ΔΡΡγθητΙν ααϊία ᾿πάοροπάοπί οἱ ΓΑΒ: 
ΧΧΧΊΙ 



ΙΝΤ ΒΟ ΟΤΙΟΝ 

ΘΙ ΠΟη ΜΏΘη δ Βοπιο, δπά βϑιη]- πἀθροπάδηϊ οἵ δϊπιὶ ἀυτὶηρ {86 
χρϑάιἴοη. ΤΠΘ ταοϑὺ ἱπιρογίϑηΐ οὗ ἰΐιθ86 Ββοοπ δ γῪ ἰθ8οΥ5 ΜΈΓ : 

Νοσίοσ οἵ Ῥυΐυβ, {πῃ6 οἰάοδέ δὴ ἴθ {ῃ6 ψουῦά; Αρϑι)θΙ ΠΟΙ 5 

δτοίμοσ, Μομοῖίδαβ, {86 ψτοηροά μυβραηά οἵ Ηδρίθη; ἐπθ γουῃρ, 

ἤατῖηρ, ξεμοτοῦβ, 8η4 πηροίαουβ ΔσΒ1 165 οὗ ῬῃΓῃ18; [86 ταϊρῃῖν 
Ὠἱοιαθάθα οὗ Αὐροβ, ῆο Ιουρῃὶ τι ἰδ ναῦν ροαβ ὑβαηηβε να ; 
(Ὡς νιν Οάγββοαβ ({Π]|ν5565) οἱ Πδοα, τ Ὧο ψϑηάοΓθα [ῸΥ ἴδῃ Ὑ 6875 
αἴτον {πα [81] οἱ ΤΤοΥ Ὀϑίοτο ἢ δυγῖνθα βδίθ αἱ μοιὴθ πα βᾶνγ Οὔδ6 

τοτα 15 ψηδ, ἐῆ6 ΤΠ] Ῥοποῖορα: ἰῇ ἢαρα δπά Ὀνυΐδὶ Τ0]- 

διηοηΐδη Α18Χχ οὗ ΚΙϑ η18; {π6 ἸΘβϑοσ Α786χ, βοὴ οἵ ΟἸουβ οἵ ΤΟ ΙΒ ; 

μι Ὡς ὙΠ ς τῆ δ; ἽΠ 

ων" τι 

ἀθαναιι ες 
«θαρδωνις τ ἘΝ ἀξαθ δες τ ὐδρικεῖνς 

Η «τῶν ἁνοσπας, ἣν ΑΙ λιτῷ το δ ταν ΣΟΣΝΝ ΣΝ τι ι 

ΟΑΙΒΕΥ ΑΥ ΤΙΚΥΝΒ 

ΤῈ σΆΠ 6 ὺν ΤΟΟΙ͂ 15 Τοστηβᾶ ὈΚ Ὀαβιϊηρ ἐμ6 βισοθβδῖγα ΘΟΌΓΒΟΒ ΟΥΓἨ Βέ016 ΤΔγΊ 6 δη ΤΒΕΈΒΕΥ 115 

Μη γα ἴσου οί 5.465 ὉΠῸ] ἔπΠ6ν τπθοῖ. ὙΠῸ τϑϑαῦ 18, ἴῃ οστα, 8 γαα]ὲ, Ὀαὺ {86 ὑσῖ μοῖρ] οἵ {6 

Ἐογϑίοῃς δγοὶλ 15 τυοὺ διητηογϑᾶ. 

Τδασογ, {ῃ6 Αγοβον, Ὀσούδοσ οἱ Τοδπιοηΐδη ἀ78χ ; δηα Του: Π 618 

οἱ Οτοίο, {πὸ [γ- απηοα 1516 οἵ ἃ Βα πμαγοα οἱἐ168. 

Οη {δε Ττοδη 5146 {86 τιοβὲ ᾿τηροτίδηϊ ομγϑοίοβ ἃγο : Εδοΐοσ, 

6] ἀδϑὶ βοῇ οἱ Ῥυϊδπὶ 8π4 σομητηδηάογ--οἰτοῖ οἱ {π6 Ττοΐδη ἴογοσβ ; 

{π6 ἀρρά Ῥυΐδῃα, Κιηρ οἱ Ττοὸν ; δοῦρα, 815 ψηΐα; Δμαγοιήϑοδο, 

ψῖς οἱ Ἡδοΐοσ ; Ῥδυβ, ὑγοίῃον οἱ Ἡθοίοσ δηα {86 ὁπ ψῆο δά 

Ῥτουρσῃῦ οα ἐπ ΨὍΙ ὈΥΣ 5βίθα!πρ Ποίβη ; ΟἸδιουβ 8η64 ΘΔΓΡΘΆΟΗ, 

ῬΓΠΟΟΒ5 οὗ 1 γαῖ, ψνοθα θεϑαθ ἢ! 8 η6 ἀΠ561 5} ΓΙ ΘΠ αΒ ΠΡ 15. ΟἿΪν 

τηϑίοῃεα Ὀν ἐμαὶ οἵ Δ ἢ 165 δηα Ῥαδίχοοβ οα {μ6 Οτϑαῖκ 5166. 

ΤῊΘ ἀϊν!ηι165 ἐκ δὴ δοίϊνα ραχύ ἴῃ {86 οοπβιοί, βοπηβ 516] ρ 

ἢ {μ6 Οτεοῖκθ, {μῈ οὐμιοτβ ψτἢ {πὸ Ττοΐδηβ, Ζθυβ, ΒΟ βίδηαβ. 
ΧΧΧΙΪ 



ΗΟΜΒΈΕΙ͂Ο ΟΒΒΕΚ 

αὖ τὴ6 Πεοβδά οἵ {π6 ροῦβ, 85 [δύ εν ἃπα Κὶηρ οἱ ροάβ δῃα τη, 566 18 

1ΠΟ0]1πη64 ἴο Βα πουίΐγαὶ]. τ μὶ5 ψΐθ, αθϑη οἱ {π6 ροάβ, Ομ 565 

8 ᾿π]ΡΙΔ 80 }]6 Βαίτοα ἀραϊπδὶ ἴπΠ6 ΤΊΟ͵δπ5, ἃ5 ἀοοθ5 Αἴμρηδ, [:5 

ἀδυρῃίογ, ροά 4655 οἱ νὰν, ψΊΒάοιη, 8πα {π6 ἃτίβ. Ῥοβδίάοῃ, ὑσοίμεὺ 

οἵ Ζει5, {π6 ταϊρῖν ροα οὗ {π6 568, 15 αἰδὸ οῃ {86 5146 οὗ {πὸ Οσβεῖϑ, 

8.η4 Ἰοβεβ. πὸ ορρογίπηιϊν ἰοὸ ΠοΙΡ ἴῃθια. Οχ {6 Ττο͵δη 5146 γε 8 

ΑΡΟΪ]ο, ροά οὗ Πρ}, γῆο ψαΓα 8 ὉΗ͂ ἀΔΥπθ 55. 8 πα ὃν], ραίσοη οὗ 

ΤΉΠ510, Ροοίαν 8π6α Ὠρϑ]ηρ; ΑΥὙθΠ15, Ὧ15 5:56 σ, ἃ αἰνηϊτν οἱ {ῃ6 

ΤΟ Πρ] , ροα 655 οὗ ἐῃ6 Ψψοοαβ δηα ψΨ11 Δ ΠῚ πλ815, ἃ πα Ῥίγο 55 

οὗ {Π6 οβαβε; 1, ϑῖο, {πῸ6ὶ: τηοΐπου ; Αρῃγοαιϊίθ, θοσγῃ οἱ τῃ6 ψ ἰΐθ 

5θδ-οϑιη, ροάάθϑβ οἱ ἴονα δπᾶ ὑθϑιΐν, ψῇο πα αβϑιϑίβα Ῥϑγὶβ ἴῃ 

οὈὐδιηιηρ Ηδ]θη; Ηρρμϑδοβίυβ, [Π6 ἰδιηβ ροα οἵ τε, ρϑίσοῃ οὗ 8ἃ]] 

τιβϑία} τθομδηϊςα} ἃγίβ ἃπα ἰῃ6 ψογΚΙηρ οἱ πιϑίϑ]5; δηα {Π6 τίνοσ- 

βοά Θ'οδιηϑηαογ, ἃ βίγεδτῃ ΘᾺ ΤΤον. 

ΤῊΘ ροάβ ἃγε Ἂαἰβύπουν Ὠυταδη ἰπ {Π61Ὶ ΠΒΑΓΘο ου βίο ἃπά 
αὐ αΐθ5, νι Ππυατηδη δρρϑί65 ἅμα Ῥαϑϑῖοηθβ. Τὸν απ 6. ἔτοιῃ 

ΤΏΘ ὈΓΙΏΔΙΝΪΥ ἴῃ ὈΘΙΩΡ ΠΟΤῈ ρον σι! ἃ Πα ἴῃ ὈδΙηρ ᾿πηΠ]οΓ 8]. 
ΤΏοδν 6Π]ῸΥ ἃ ΡοΟΩ αἸΠηΘΓ, ΠΟΘ την ἔθαβδὺ ο πϑοίδ 8Πη6 ΔΙ ὈΓΟΒΙ8,; 

ΤῈ. ἰονα δπά ἢδίθ, δὲ δεηνίοιιβ ἃπά ζθϑίουβ, Βαϊ οα 16 ψΠ016 ᾿νε 
ἃ ἈΔΡΡΙΘΙ δα 5 θοῦ 116 Τῆϑη τηογίϑ]85. 

Τὴ ἐγϑηϑδίΐηρ Ηοτηθυ, 1ὑ νοι] ΡῈ ψ6}] ἰο Βο] ἃ ἴῃ ταϊπα {πο [οὐΓ 

Θββϑϑηίαὶ οπαγδοίογβίϊοβ οὐ Πἷβ Ῥοθίγυ δ5 δπιπηδγαίεά ὃῪ Μαίίπον 

Ατμο]ά : “ΗοΙΊΕΙ 15 Τρ ἰπ Πῖβ τηονειηθπί, ΗΟ ΔΟΙ 5 Ρ]81η ἴῃ Π15 

γοτβ δη4 βίυ]ε, ΗΌΙΩΟΙ 85 5ΠἸΉΡ]6 ἴῃ 815 4685, ΗΌΙΊΟΙ ἰ5 ΠΟΌ]6 

ἴῃ 15 ΤΘΔΏΠΟΓ.᾽ἢ 

ΕῸΓΣ ἃ φοοά οδαγδοίζογιζαίίοῃ οὗ ἰῃς ΗἩοχηθῦς ροθῖηβ, ἴσο {πὸ 

Ροϊπί οἵ νον οἱ ᾿Π ΓΆΓῪ τί, ομα 5ῃου]α Ὀν 81] πηθϑηβ το Απαγον 

Τληρ᾿5 Εββαν, “οσηῈΙ 8η6 ἐπε Ῥίυαν οἵ ατεοκ,᾽᾿ ἴσοῖὰ Ψ ΒΙΟἢ ἐῃς 

ξΟ]ονΙηρ 15 ἰακοη. “οΙΩῈΓ 5 ἃ ρΡοβΐ ἴῸΓ 411] ἀρεβ, 811 τϑοθβ, δηά 

8411 τηοοάβ. Τὸ ἐπε ασϑοκβ {ῃ6 6ρ1.ο5. ογα ποῖ οἠἱν {π6 Ὀεβὶ οἵ 
Γοιηϑηοοθϑ, {π6 το μοϑί οὗ ροείσυ ; ποῖ οἠἷν {πεὶγ οἰάδβϑί ἀοοχτηθηΐθ 

δθουΐ {ποὶγ οὐνῃ Βίβίουν --- {πὸ ν 6 Γ6 8150 {π6ὶν ΒΙ0]6, {π6ὶν ἐγοαβθΌΓΥ 

οἵ το] σίουβ ἰγδαϊομβ δα τηογᾶὶ ἐθδοῃΐηρ. ὙΝΙΒ {με ΒΙΌ]Ὲ δηά 

ΘΉΔΚοβροᾶγο, {ῃ6 Ηοχμθεῖς ῬΟΘΙῺΒ 81:6 {μ6 Ὀεβὺ γί πιηρ ἴον 116. 

ΤΏΙ ἰβ πὸ ροοά αιδ] 1 ἐμαὲ ἐπον ἰδοῖκ : πλϑη] 655, ΘΟ ΓΑΡΘ, ΓΟν 6 Γ- 

6Π66 ἴου οἱά ἂρ δηά [ῃς μοβρίζϑθα βϑασίῃ; 7αβέϊοο, ρἱθίν, ΡΙΐν, 8 

ΧΧΧΙΥ 



ἹΝΤΕΟΘΊΙΓΟΤΙΟΝ 

ὕσανο δὐἰϊτυάς ἰοναγα {6 8πα ἀδαίῃ, τα 811} οοπϑρίσυοιιβ ἴῃ ΗοτηοΥ. 

Ηδς Βᾶ5 ἰο ψτιΐα οἱ Ῥϑύθβ; δηᾶ ἢς ἀθ!Πρῃ5 ἴῃ ἐπ 1οὸν οὗ Ὀϑίο, 

δΔηα ἴῃ 81} {ῃη6 τηονειηθηΐβ οἱ ψὰγ. Υδί ΠῈ ἀδ ρηΐβ ποὺ 1655, θαΐ 

ΤΏΟΓΘ, ἴῃ Ρδϑοα: ἴῃ ὈΓΟΒΡΘΙΌΙΙΒ ΟἸὉ165, Ὠρασί 5 5Β6οῦχεα, ἴῃ {ῃ6 ΘΠ 6Υ 

Ῥοδιίν οἱ οἰ] τη, ἴῃ {Π6 ἰονα οἱ ψϑααεβα νῖνϑϑβ, ἴῃ {Π6 ἴταπκ ΠΟΡΙ ἐν 

οὗ τηϑιάθηβ, ἰῃ {π6 θδϑυΐν οἵ δῦ πα 5Κὺ 8δπηὰ 5868 δηα βϑανγαὰά 

ΤΑῸΓΣΤΔΈΓΙΩΡ Γἶν ΘΙ, ἴῃ 51 8Πη6 5Πη07, ἔτοβί δηα ταϑὺ 8Π6 σταίη, ἴῃ τῆς 

ψ ΠΙΒροσθα {8}Κ οἵ ῬΟΥ δηὰ ρὶσὶ Ὀθηθαίῃ οδκ δπά ρῥἷπε ἰγθα. 

“Τανὶηρ ἴῃ 8Π ἂρ ΨΏΘη ΘΥΘΙΥ ΤηδῊ ὙγὙᾶ5 ὃ ὙΘΥΓΙΟΙ, ΨΥ ΠΘΥΘ ΘΥΘΥΥ 

οἷν τηὶρύ Κπονν {Π6 ψογϑὺ οὗ βδοῖς δηα ἔσο, ἤθγα {πῸ πο] θϑί 184165 

“5:5 ΞΡ παν, .-.......»»ὄϑ ὡς ",: 

ὙΞΞΞΠΖΞΣ ΞΟ υνυκεσιθξιαἤνστοι, το ττσοστὰς παρα. 
ματα τ εἰ τὸ πὴν 

-- 

ΠΡΡΈΉΗΝ "! 
ΧΧΩΣ ἘΡΑ͂Ν ἽΝ" 

) σα ἜΞΞΞΕΞΞ 
ΞΤΟΒΕΕΟΟΜ ΙΝ ΤΗΕ ΡΑΙΑΟΘΕῈ Ατ' ΟΝΟΒΒΤῚΒ 

τηὶρηΐ θὲ Ἰδά διύνϑὺ ἴοσ 5ἰανεβ, ἰο ᾿ρ]χ {πὸ το δηα τη8κὸ {π6 Βεὰ οἵ 

8. ἰοΥοὶρῃ τηδβϑίθσ, ΠΌΠΟΙ ᾿πονιθ]ν τοραγὰβ Ππ|ὸ 85 ἃ Ῥαί]θ. Τὸ 

ΘΒΘΟΝ τηδη ΟἹ Θϑτ ἢ ΘΟ η65 “186 τ] Κα ἀδν οὗ ἀοϑην, 5 Μδίουν 

ἘΠΟΟΏΒΟΙΟΊΒΙν ἐγϑηβ θα 10, δα σοῦ τάϑῃ πηιιϑὺ ἴδοθ τ ΠΆΤΟΙν 85 

ἢ6 τῆϑνυ. 

“ἨοΙΏΘΙ ΘΠΟΟΌΓΒΡ65 ἔποιη ὮΥ 8}} {Π6 τηδχίτηβ οἱ μιν ΑΙ τ ν Δ ηα ΠΟΠΟΥ, 

Ἠ]5 Ποαγί ἰβ ψ ἢ τΠ6 Ὀτᾶνο οἱ δἰ ον 5146 --- ἢ ΟἸδιοι5 ἃπα 58:- 

ΡΘάοῃ οὗ Τιγοῖα πὸ 685 {8 ψι ἢ ΑΟΠ11165 δηα Ῥαίτοοϊβ. “Δ ἢ 

ἔνθ πά,᾽ οὐἷθβ βδαγρβάοῃ, “ἢ ὁποα δβοαρϑά ἴγοτῃ (818 βϑθ]ς ΜῈ γεγο 
ἴΟῸΤ Ἔν Ὶ ἰο ΡῈ ἀροίεϑβ δπά ἱπητλοσίαὶ, ποι Ποὺ σου] 1 ταγϑο] Βρῃϊ 

ΧΧΧΥ 



ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ποῦν ἴῃ {πε Τογοιηοβί τη 8, ΠΟΥ Ψου]α 1 ὑγρὰ {Π66 ᾿ηἴο (86 ννᾶγβ {πδΐ 

σῖνα τοθονῃ; Ὀαΐ ΠΟΥ͂ --- [Γ᾽ ΘΒΒΌΓΟΟΪΥ ἔθη {πουβᾶηα ἰδία οἱ 

ἀδαίῃ οα Ἄν αν 5146 θθβοῦ 8, 8Πη6 {Π656 τη. }ν ΠΟ ΙΏ8Π 5ΒΠ11η, ΠΟΙ ϑνοϊα 

-- [οὐ νσα Ἰδὲ ἃ ρὸ, ψνῃοίμου γα 816 ἴὸ ρῖνα βίουυ οὐ ἰο ψὴῃ ἴ{.᾿ 

Απα [ουί {πον ρο, ἰο ρίνθα 8η64 ἰ8Κ6 τόπον 8πα ἀρθδίῃ, 811 {6 

5}16145 δηα Βεοἰπηθίβ οἵ Το οῖα βῃϊηιηρ ὈΘΒΙπΩ τἤθτὰ, ἐπτουρῇ ἐπε 

ἀυδὶ οἵ Ραίί]ς, {ῃς βἰπρίηρ οὗ δύτονβ, {πΠ6 Βυτί!ηρ οὗ 5ρθδᾶγβ, (ῃ8 

τη οἱ βίοποϑ ἴσοῃὶ (ῃ6 ἸΟΟΓΙΔη 511ηρ85. Δπαά 5}16145 γα βϑυηίεῃ, 

δα ΟΠμαυιοί-οῦβοθ σὰ Ἡ1ΠΩ4Ω, ΙΓ πο τη ἴο ἄἀτῖνα ἐδοιη, δηα ὅ8.- 

Ῥεάοῃ ἀτὰρβ ἀονῃ ἃ ρογίϊομ οὗ {ῃ6 Δοῆδθδῃ δίς εηεπί, 8ηα 4188 

1605 ἰηΐο ἐπ σοποῦ ΙΓ 15 ἀβδαϊν 5ρθϑγ, δηΩ τ[ῃ6 γῇ ο]6 δύ] 

581 15 δη ἃ 5ῆϊ1πη65 θεποαίῃ {πῆ βϑὰπ. ΥὙδὶ ἢθ Ψὴο 5ῖπηρβ οὗ {ῃ6 ψϑ8γ, 

86 5665 1 τι ΠΪ5 515} {1655 ΟΥθ8, 5605 85ο {π6 ΤΟ]Δη ΟΠ ἢ 

ψΟΣΚΙηρ δ {ΠεῸ Ἰοοια, ομδαίϊπρ {Π6}Ρ Δπχίοιβ ἤθαυῖβ ΙΓ ὈΓΟΙΘΥΥ 

ψΟΥΚ οἵ ρο]α δπα βοδυθῖ, ΟΥ Υϑιβιηρ (Π6 βοηρ ἰο Αἴῆεμδ, οὐ ῃϑαϊϊπρ 

{ῃ6 Ραίῃ ον Ἡβοΐου, ῆο ΠΌΝΟΥ ἀρϑῖη ΤᾺ Ρ855 ὙΠ 81Π. {η6 σαί οἵ 

Ττον. δ 5665 {ῃΠ6 ῬοΟΟΥ ψγβανηρ Μψοτηβϑη, νγεῖρῃϊηρ (ῃ6 ψοΟ], ἐμαὶ 

516 τὴδὺ ποῖ ομϑδαί ΠδῚ δ ΡΙΟΥ Υβ, 8πα γεΐ τὴᾶν Ψψίη ᾿γοδά ἴοσ ΠῸῚ 

Ομ] άτεη. δ 5665 [ῃ6 ομ]άτοη, ἐῃς6 ροϊάρθη Πεδά οἵ ἀβϑίγϑαπαχ, [15 

Β,ΤΙΠΕὶηρ ἴτοιῃ {Π6 5ρ] μουν οἵ ἐπ ἤθγοβ ποίη. Ἐζδ 5665 {π6 οὨ]ά 

Οάνββειιβ, ρβοϊηρ νυ ἢ Ἠ15 Τα πον ἐΠτοιρῇ ἐῆς οτομαγά, 8πηα σποοβῖπς 

ουὔΐ ΒΟΠῚΘ 8016 ἰγϑεβ᾽ ΓΙῸΣ ΠῚ5 ΨΟΥΥ οὐ. [{ 151 {Π6 τηουτῇ οἵἉ {8 
ΤᾺ 1685 ΑΟΠ1165, ἐμ ἰδία], ἰῃς ἰδίθα, της 5 -οοἰθα Πδτο οἵ 
τῆς Ὠδηά5 οὗ ἀδϑί}, ὑπαὶ ΠΟΙ ΟῚ Ρ]8οθα {ῃ6 ἑδπαάογοβί οἱ Ὠ15 51Π|1168. 

“ὙΥ̓ΒΕγοΐοσε ψεορεϑί μου, Ῥαδίτγοοϊβ, πκὸ ἃ ἴοπα 11{{16 δ] {πᾶὶ 
ΓᾺΠ5 ὈὉν ΠΟΙ πηοίμοι᾿β 546, Ῥγαυΐηρ ΠΟΙ πλοῖο ἕο ἰακα ΠΕΙ ὑ}Ρ, 
5Βηϑίοῃηρ αἱ ΠΟΙ βόνη, δη4 Βὶπάοιπρ ΠΟΙ 85 851η6 ψ81|Κ58, δπά ἰθδτγ- 

ἴᾺ}}ν Ἰοοκιπρ αὖ ΒοῚ ΠῚ ΠΟΙ τηοΐῃου ἰδίζθϑ ΠῸῚ ἂρ --- [κὲ Ποσ, 

Ῥαίτοο!αβ, ἀοϑὺ ποῖ ἰομαϊν τγεαρ..... ζυοῃ ἅτ {Πη6 πιοοάβ οἵ 

ἩΟΤΙΊΘΙ, 50 {1]] οἱ Ἰονε οὗ [πὸ δηὰ 411 {πίπρβ Πνηρ, 50. ΤΙΘἢ 1 8]] 

Ὠατηδη ΒΥ ρΡ 165, 80 ΤΟΥ τηονεα ψ Ώρη {ῃς6 στοαί Βουπᾷ Αὐριβ 

ὙΘ]ΟΟΠΊ65 ἢ]5 τηϑϑίθυ, ΟΠ ΠΟΠ6 ποῦν αἰζου ὑγγεπίν γϑᾶγβ, Ραΐ {ἐς 

Βοιπα πον Ὠΐπι, δπα ἀϊρα ἴῃ ἐμαὶ ψοϊσοηθ. ὙΠ} 411 {πὶ5 ἰΙονο 

οἱ {86 το], ὩΙΟΘἢ πϑῖκο5. τη ἀνγ6}}] 50 ἰοπαϊν. οὴ δυο ἀοί81] οἵ 

ΘΙΤΊΟΥ͂, οἵ Ἰτηρ]οηηθπὶ οἵ τί ; οπ {ῃ6 αἰνοιβ- Ο]οΓ α ρο]α ψοῦὶς οὗ {86 

5816]4, οα {Π6 τηδκίηρ οἱ {Πὴ͵ 65 ἴοσ σμαγού- ῃ 6615, οα {Π6 ἰοτρίηρ οὗ 
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ῸΠ, Οἡ ἐπα τοβο- ἰπἰθ ἵνοῖν οὗ {πε Θιἀοηΐδη8, οα οοοἶπηρ δηά 

οαἰΐϊπρ πα βϑουιβοῖπρ, οα ρεΐ ἀορβ, οὁῃ. ΨΆ8Ρ5 8π4 {Π6 1} γα 8, Οἢ 

βϑηϊηρ, οα {π6 ΡοδῚ Βυμηΐ, ΟΠ 566 Πη65 1η [δίῃ ΨΏΕΓα [8410 τη] 468 

αν ϑίθυ νὰ {Π6 ἤθσοθϑ, Οἡ ὉΠαΙβοον γα 5165 ψΠΠ ροοά ΠΔΙΌΟΙΘ 

δη4 τ ἢ 18η4, οἡ ρΙονίηρ, το ηρ, δΠα βονηρ, οἡ {π6 Ταγηΐζαχο οὗ 

Πουβ65, οἡ {π6 ροϊάθῃ νᾶ865 ψ ῃοσοῃ {Π6 ψὨϊ6 ἀυδὲ οὗ {ῃ6 ἀεδά 15 

1αἱά, ----- ψ ΤῈ 411 {815 ἀ6 Πρ τη {6 τρ8], ΗΟ ΟῚ 15 [86 τηοϑὺ τοτηϑηθο 
οἵ ροοίβ. Ηςξ ψδ}1τ5 ψ τ} {Π6 δατοδὺ [οοῦ ἴῃ {Π6 
Δαυκηηρ τϑα]πὶ οἱ ἀτοδα Ῥευβορῆοηθ, Ῥβηθδίῃ 

{πῃ Ρορ δῖ οὗ {Π6 1αδὺ βθδοὴ οἱ Οοθβαῃ. ἨἩΐξς ἢδ8 
Πεδτά {πῃ β΄ Γθη᾿ 5 τηυϑῖο, δπα {π6 βοὴρ οἱ (ΙΓος, 

ομϑητηρ ἃ5 556 8115 ἴο 8η6 ἴτο, οδδΈϊπρ {ῃς 
᾿ροϊάδη βας]ς ὑπγουρ {Π6 Ἰοοπὶ οὗ ροϊά. Ἠς 
δηΐουβ {πὸ οανα οἱ {ῃς πηϑητθαίοσ ; ἢς πον 

{6 αμϑυαπηηρα ]8πη4 οἱ {πὸ (ΟἸχΩ τ η5 ; [ἢ {ῃ6 

ΘΠΏΤΘΟΣ οὗ {πὸ Νοτίῃ ἢ6 ἢδ5 Ἰοοκβα, [τοῦ {ΠῸ 

βοτὰ οἱ [{Π6 1,δοϑίσυροηβ, οἡ {π6 τἀ πρηΐ βυη. 

ἨΗς 85 ἀνα οὐ {μ6 ἤοδϊύηρ 1516 οἵ ἄθοϊυϑ, 

ψ 1} 115 81] οὗ Ὀσοηζα ἀπ τοῖοι, δηα ἢδ5 5811|6α 

οὐ ὑμοϑο Ῥμδθδοῖδῃ θᾶ κβ ὑπαὶ πθθα πὸ Π6Ὶρ 

οἱ Ποῖ ΟΥ Οϑι, ἐπὶ [δ πὸ δίγθϑβ δἰ Ὶ οἱ 

Μπά οὐ (146, {μὲ οοηθ δηὰ ρὸ 8πᾶ τϑίμτῃ, 

ομρδάϊοηί ἴο ἃ ἐπουρῃὺ πα 5:16 ηὐὲ 85. 8 ἄγθαιη. 3. 
Ηδ 85 566 {8ῃ6 ἴσου πιδιθηβ οὗ (Ἰσοο, ἀδρ 68 ΞΟ ΟΟΟΟΟΟΟΌΟΕ 

οἱ γγ6 115 δηα ψοοάϑ, δηα οἵ βϑδογϑά βίγσεδιηβιυι Ηθ. ἌβΌβακ ΒΥΑΚΒ 

8 {μ6 βοοοπά-ϑιρῃηίθα τηᾶη, δπα ᾿θῃο]άβ {δ6 ἀορνεβϑ 

Βῃσοια {παὺ ψτᾶρ5 {Π6 ΠΙνηρ ΨῺΟ 86 ἀοοιηθά, δπά {86 τηγϑβὲϊς 
ἀτιρριηρ ἴτοσα {ῃ6 νγ8}}5 οἱ Ὀ]Ϊοοά γϑὺ ἀπϑῃθα. Ἠρδ [85 ψαὶκβα ἴῃ 

{ῃς6 σϑιάβθῃ οἷοβοβ οἱ Ῥἤηδϑδοϊα 8η4 Ἰοοϊκβα οἡ {ῃς8 ἴβοα οἵ σοάβ ψῇῆο 
ἴάγο {1 0Πὸ᾿ δηα ψαίοῃ ἐῃς τοᾶνιηρ οἱ {πὸ ἄϑηςε, Ηξ 85 δβαΐϑθῃ 

{ῃ6 Ποπου-σνοοὶ τὰς οἱ {πὸ Ἰοΐὰ5, δηα ἔσο {πὸ Παπα οἱ Ἠδίθῃ 

ἢ Ῥτρβ ὺ5 ἐμαὶ Εργρίίδη Ναρθηίῃς ψΒΙΟἢ ρῥαΐϑ 811] βοστὸν ουΐ οἵ 

{μῃ6 ταϊπα, ἩΠ5 τε] νου] 15 85 Γ68] 85 {παὶ οἵ ἤόητῳ Υ΄., ᾿15. δη- 

ὀμπδηΐρα 151]65. δ᾽6 σμδττηθα ψι {π6 τηᾶρὶς οἱ {πὸ Τοηροδί. Ἡ!5 

ΨΟΌΠΡ ΨΟΟΘΙΒ 816 85 ἰηβϑοϊοηΐ 85 (Ἰδιαϊο, ἃ5. βυβμθα ψ τ νουτῇ ; 

Η15 Ὀοσρδγ-τηθη ἅτ Ὀτοίβσοη οἱ Ἐάῖο Οὐ] τες; μ15 Ναϑαβίοδδ 15 

ΧΧΧΥΙΙ ᾿ | 
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Βιβίου ἕο ΗΠ οβϑ]1π6, ΜΙ 8 αἴ ογθηὺ σἤϑγτη οὗ βίαίθ!ν ΡυσΙν ἴῃ ἰονθ. 

ΗΙ5 ἐπομαηίγοσϑοβ Πο]α 5 γού ψι ἢ {Π6 11 ΒΟΓΙΟΘΙΙΟΒ; ἢ15 Πο]δθη 5 

ΨΟΙΥ Ὀαϑαΐν ; 58η6 885 811} {ῃ6 βυνθαείῃθϑθ οἵ 1468] ψοιηδημοοά, δηά 

Π6Ὶ τερϑηΐϑποα 5 γι πουΐ τϑιλοσβθ. Ηἰ5 Δ ΟΒ1]]65. 15. γουτῃ 56], 

β]οσίοιβ, οσιιθ], ΡΥ Ππὰ], ΒΡ] 6 πα1α, δηα 584, ἀτάδθηΐ ἀπά Ἰονίηρ, 8ηά 

σομϑοίοιιβ οὗ 105 ἄοοη. Ηοχοσ, ἴῃ σας, 15 ἰο Ὀ6 τηϑίοῃθϑαά οἠἱν 

Ὀν Πδίκοβρθαγα, ἃπα οἵ ΞμδΚοβροᾶγε μ6 ἢ85 ποὺ {Π6 οσοββίοῃϑὶ) 

ὙΠ] π655, ἔλθ ΚΊβῃ ηθβ8, δπα τη 151} οὐὈβουτιν. Ηδ 5 ἃ ροοὶ 
411 οἱ ροϊά, υπΐνϑιβϑὶ 85 Βυσηδηΐν, 5 π|ρ16 5 σα] ἀΠποοά, ταιβίοαὶ 

ΠΟΥ͂ ἃ5 {π6 ον οἱὗἁ 5 ΟΠ τίνογϑ, πον 85 {Π6 ἤδανν Ρ]αηρίηρ γᾶν 

οἱ 15 οὐχ οοθϑῃ... 

“ ΘΌΟἢ ὑπθῃ, 85 [81 85 οακ ψογβ σδῃ 50αδκ οἵ Ὠΐτη, 15 {ῃ6 ἢγϑί 

8.Π4 ρτοϑΐοϑέ οἵ ροϑίβ.᾽ 

Π 

ψοοσαρυΐατν. --- Οπα οὗ {Π6 ἐπίπρ5 τηοϑὺ πηροσίϑηΐϊ ἴῃ ἸΘαΓΠΙΠΡ ΒΗΥ. 
Ἰδηριθρα 850 85 ἴο 6 8016 ἴο τοϑδᾷ 1ὖὁ ψιἢ ργοδῦ δπα ρ]θάβϑαγα 15. ἴὸ 

ΘΟΘΌΪΓῈ ἃ [Δ1Γ-81Ζ66 νοσδθυϊαγγ. [ἢ ἀοίπρ ὑΠ185, ομβ 5ῃπου]α θα τη 

ἘΠοτοῦρη]ν ἐξ ψογάβ ὑμαὺ 816 864 πιοβύ. ΕῸΓΙ {ῃϊ5 ΡΌΓΡοΒΘ {Π6γὸ 

5. ἃ ΒΙΡΏΪΥ ῥγϑοίϊοαὶ [11{{|π6 Ὀοοκ, ἢοπιογῖς Ἰγοσαδμίαγίοθ, ΟΥΘα 

δη 4 (ἀοοαθρεβθά, ριὈ]15η64 Ὀν {π6 {Ππ᾿νουβιὺν οἵ ΟΒιοαρο ΡῬΊ6585. 
ἼΠῈ τποϑὲ σουηοη ΗοΙ ΘΟ ΨΟΥΒ 8Γ6 ΔΙΓδηροα 1 1ὖ ἴῃ ΡΙΟΌΡΒ, 

ΘΟσοΙα ηρ' ἴο ἔΤΘαΌΘ μον οὗ οσόιστοποθ. Α οορ ν᾽ οἵ {πΠ15 ὈοοΪς Βμου]α 

Ῥὲ ἴῃ ἐμε μΒ8ηάβ οἵ ὄνϑῖν βίιαεπὶ γῃο ψί5865 ἰοὸ ΠΡ θη Ηΐ5 τοῦ ἴῃ 

Ἰϑαυηῖηρσ ἰο τοϑα δηα βη͵ου Βοιηου. 

ΕΟΓΙΠῚ5 οὗ ἰμ 6 σσϑοκ  οτΡ. --- [π᾿ Ἰδαγπῖηρ [ῃς6 ατϑοὶς νοῦ, 1Π6 τηοβί 
απο] ρᾶτί οἱ Οτρϑεὶς ρυϑιησηδγ, 1 15 ΒΙΡῺΪΥ πηροτίδηΐ ἰο ΚΠΟΥ 

ὙΠΙΟὮ ΤΟΥΤῚ 5 816 παοϑὺ βββϑηθα]. Τῆδ ΓΟ] ονῖπρ παϑίρθσιαὶ, ψιτἢ {86 

ὑνο ἴ8.0]65, οοιηρι] δα Ὅν Ῥγοΐδθββου ΟΡ η5, νν1}} ᾿παϊσαΐθ τ μθγα ὑπ6 

σύσϑϑϑ οὗ ουκ 5ῃου]α οοηθ. Τῆθθο Ἐ8.0]65 ψν1}] 6 [ουπα να] }6, 

ῃοΐ οπἷν ἴον Ἠοιηϑσῖς Οὅτοοκ, Ραΐ ἴον οὐμοὺ ατθοῖκ 85 ψγ611. ΒΒ. 

ΘΙΠΡΠ βιζηρ ΒΙΓΟΠΡῚΥ {πα ἴογπβ ΨΏΪΟΙ ἅτ πηοβϑὺ οουητηοῃ, 1ὑ Μ}01]} 

Ὀβ ἰουπὰ ὑπᾶὺ ἐπε ψουκ ψ1}} Ὀ6 ταϑύθγιϑ!!ν Πρ ἰθηθά, δηα {ῃ6 

ατροκ νοῦ ψ1] ποὺ 6 ᾿ουπά δὲ 811] ἑογτηϊ 8} 16. 

ΦἼᾺΡ]6 1 ἐδθυ]αίθϑ ἐπα σοβϑαϊὺ οὗ οουσπίϊηρ π6 νου ἴοσπηβ Τουπα 

οἢ ἴδῃ ρβιβθβ δβδδοῦ οἵ Ηοχποσ, Επυιρι4ε5, Ηθγοάοΐαβ, ᾿οιηοβίῃθ 68, 
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διηᾷ Ρ]αΐο, δπᾷ οὐ ἐνψεπὶν οὗ Χοπόορμοη (ἔθη θοῇ ἔτοιῃ {πε ἀπαϑαϑὶϑ 

δηα ὑμ6 Μοιποταθιϊα). Τπ τηοϑὲ οᾶβε8 π6 ρᾶρθθ οὗ {π6 Οχίοτγά 

(Ἰ]δβϑῖοδὶ Ταχίβ οὐ ἐῃ6 Βιδ]οίμεοα ΘΟ πουῖδπα ᾶνα Ῥθοη τηϑάα 

ἐδ απϊΐ, δηα ἴον ἐῃ6 ργθϑεπὺ ργροβα {π6 νϑυϊϑ θη ἴῃ ἴΠ6 δπιοιηΐ οἱ 
Οτοοῖς οα {δε ρᾶρε πθρα σϑῖιβ6 ΠῸ Θόποοη. [ᾧ πηὰν 6 γοηλαικοά, 

4130, {αὶ γβί δηά βϑοοπα ρογίδοϊβ αν Ῥθθὴ οοιπηίθα ἐοροίθοῦ 
Ῥαοϑῦβ ὑπ 86 ᾿βεϑὲ ἰδυρηὺ ἰοροίμου, δηα ἐμαί ἐῃς ρτϑβοηΐ 

ΡΑΓ ΟΡ] 6 οἱ εἶμι 85 θθθὴ ἱποϊυάβα διοοης {πα ἐμοηιδϊς ργαβαηΐ 
ῬδυΟΙρΡ165.} 

“ΠῚ τονϑ]δίϊοηβ οὗ ΤΑΌΪ6 1 τλϑξα οἰθδν 8, ἔδνν ροϊπηΐβ ἐπαὺ πᾶν ἃ 

ἀεβηϊίε Βραγίηρς οὐ ἐπα ἰθδομίηρ οἱ ατθοκ. [πῃ {πὸ ἢτϑὲ ρίδςο, 1 

9ῃῆονΒ ἰδὲ ἃ ἰᾶτρα τῃϑ])ουιν οἱ {86 νϑῦθβ ομα τηθϑϑίβ ἴῃ τϑϑαϊῃρ 

στοαῖς ἄτα σοηβηρά ἴἰο 8 5118]}] στοὺρ οἵ ἰουπη5. ΤΆΡ]6 ΠῚ Ψ1] τᾶκο 

{15 οἰθασοῦ; Ὁ Ψ1]Π1 {πθη ΔΡΡΘαγ ἰῃδὺ πίῃς οὐ ἴθ [ὈΥΠῚ5 ΠπΊ8 κα ὉΡ 

ΟΥ̓ 8. 8], δῃηα ὑνϑηΐν-[ουῦ ἰοστὰ5 ἐῃτθοτ- αυδγίογθ, οὗ {86 νει 

ἴῃ ἂνοταρο ὅτεοῖ. [5 1ὐ ποὺ τιρδΐ ἐμαὶ γα βῃουϊά βγϑὺ σόποοῦπ 

Οὐγθοῖνοβ ἢ ἰσδοῆιηρ ἰμ686 ἔοσηβ ἢ ΟἱἨ οοῦγβο, ὁπ πλιβί ποὶ 

σαΐϊάθ Ὠἰτη861} δητγοὶν Ὀν 8656, ΟΥ̓ ΔΩΥ 51Π|1187, δ δ δίιοβ; οἴξθη 10 

15 δάνδηίαρθοιβ ἰο ἰθϑοῇ ἃ ΨΠΟΪ6 ργσοὰὺρ ἰορούμου, οναη ἐποιρ {815 

Ἰηγοῖν 5 ἐπα Ἰπἰγοάποίοι οἱ σογίδιη ταί τᾶγα ἴουτη8 οροῦμοῦ τ ἢ 

οἰδεῖ ἐμαὶ 8.6 σοπη ΟΠ ὉΓ. Οἡ ἰδ6 οὐἤοι πά, ἤοῖθ χα ἢᾶνε 8 

ἀοβηῖϊίο, ὑσϑοίϊοδὶ ρυουημα ἴοσῦ ἀδιηδηάϊηρ [Πδὲ σοτΐδίη ΤΟσΙ5. ὈΘ 

ἰπἰτοάιιοοα νοΥν θυ. 

“Ατηοὴρ ἰδ686 {ῃ6 ῥγεβϑοηΐ δοίϊνα Ῥδυίοθ]α ἀββοῦνοβ ΒΡΘ ΟΊ], 

ταθηἰϊίοη. ΤΠ6 5. 5.165 5Βῃον {μ6 ΒΙΡῊ ἔσθάθεπον οἱ 115 ΟΟΟΌΤΤΘΏΟΘ, 

84 ᾿ἱπάθορα ἔδνν βαεαηίθηοθβ, ϑᾶν {π6 τηοβὶ 6] πιθηΐδιν, οδπ 6 πλ85- 

ἰοτοα σοὺ ἃ Ἐπον]θάρο οἱ 10. ΕΓΒ στηοσΘ, 118 ΠΗ ΘΟ ΟΠ. οΔη 
ΘΔ 5} ν ΡῈ τάδ δὴ ἰπἰτοαποίίοη ἰο θοΐῃ ἐπα βτϑὺ 8δπα {ῃϊτα ἀθο]θη- 

5]0η5, ἃ πα ΟΠ6. 5Βῃου]α ποΐ τοϑ αν ρᾶ585 ΌΥ δἃη Ορρογίπηϊ ἰὸ 1}}} 

ἰῃτθα ᾽σάβ ψ ἢ ομθ βίοηβ. 

“ΤῊς Δρρδσθηθν ὨΙΡῊ ἰγοαῦθηου οὗ {86 ρῥγθβϑοηΐ δηα Ἰπηρογΐδος 

ἱπαάϊοαίνε 8η4 {π6 ρῥτγοβοηὺ ᾿ηδηϊσινε οὗ -μὲ νϑῦ})8 15 6 ποὶ 80 

ΠΟ ἰοὸ ἵστημι, τίθημι, δίδωμι, 8η4 δείκνυμι ἃ5 0 ὑπ οοπδίϑηϊς 

Σ ἡ Αμούδογ ἸΙροτὺν ΒΊΟΝ 1 μανθ ὑδίζθῃ 15 ἰο ἀϊβγορατγά ρογίθοίβ οὗ {ῃ8 
-μι ἴοττα, σβοκοῃϊηρ; 81] ρουίθοίβ ἰορούμοσ. Αογβὺβ {6 ἔβην 8γ6 οουηΐδα 85 
-μι ἸΟΤΤΩΒ.᾽ἢ ᾿ 
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ΠΟΜΕΒΙΟ ΟΒΒΚ 

ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ οἱ ἴοττηβ οἱ εἰμί δπα φημί (ἐστί, εἰσί ἦν, ἦσαν, εἶναι, 

ἔφη). ΤΏοθ6 ρϑΥ ]ΟΊ]ΔῚ ΤΙΟΥΤῚΒ 8106 ΘὨ 16 το 80 οϑυὶν ὨΘδΡΙΠρ 1Π 

{86 οἰβϑϑγοοια 8η4 816 ργόρδῦϊν Ὀρϑὺ ἐδυρῃὶ βοραγϑίο!ν, 85 ᾿ηἀ θα 

ΏΘΥ ἀ5.1.8}}ν ἅτ6, {πΠ6 Οὐμοὸῦ δὐμοιηδίϊο νου θ5 Βοηρ ροβίρομῃβθα. 

“Τῃ ΤΆΡ]6 Π| ἐμοῖο ἤᾶνε θθθη βού ἄόνῃ ἐπα ἐπεη ν- ΟἹ ἤΟΥΤα5 

ΜΠΙΟΙ ΤσουΓ πιοϑὺ ἔσεαπθηῦν, ἢ {π6 Ρογοθπίαρα οὗ ἐπ 6}. οσσαν- 

ΓΈ ΠΟΘ ἴῃ ΟἹ ΘΓ ΟΤθοΪς. 

“Ἐτοῖὴ 8016 11, ψ ῃο ἢ 15 Ῥαβθα ἀροη ΤΔΌΪΘ 1 δηα 15 τθϑ]}ν ἃ 

ΒΌΤΩΤΩΔΙΥ οἱ {Π6 τηοϑὺ ᾿τηρογίδηϊ ἴδοῖβ ἰο θὲ ρ᾽οδποα ἔγσοτῃ 80 ]6 1, 

Ομ τηἱρΐ σοποὶαάς ὑμδὲ 186 βέυαάεοηΐ 5ῃου]ἃ 85 50Ὸὴ 85 Ροββϑίθ]α "6 

Ραΐ 'π σοτησήϑηα οἱ {ῃ6 ρῥγεβεηΐ, ἱπιροεΐοοί, ἢτϑὺ δα βθοοηα ϑδογιβί, 

Ρεογξεσί, δη6 ἔαΐουγε ᾿ηπαϊοδέϊνο, {Ππ6 ρτοβοηΐ δηα ἢγϑ δ ηα βθοοηά δουϊϑῦ, 
ἰηδηϊθῖνε δα ρδγιοῖρ]θ, δὲ Ἰεαϑὲ {μ6 δοίζνε ργεβεηΐ ορίδίϊνο, 500- 

Ἰαποίϊνο, πα ᾿πηρογαῖϊνο, εἰμί ἴῃ {1}, ἃπα βοιγβ ἔογττηὴβ οἵ φημί; 

ΜΙ. {Π656 τηδδίογθα, ἢς Μ1] ἢᾶνο ἰο ἀδρθπα οἢ ἴῃ ἰβδοῃοσ οὐ ποΐβϑ 

ἴπ τῆς ἐοχίθοοῖς ἔοτ ΟἿΪΚΥ ἃ σπδγίου οὗ {Π6 νοῦ ἴουπμβ ἢ6 5668, 8δπά 

οἱ οουγϑο {815 ρτορογίΐοῃ Μ1] Βα ουὐ ἄονῃι 85 ἢ6 ῬΥΌρΡΊ 65565.᾽» 

ΤΑΒΙΙ ἢ 

ΤῊΕ ΤὙΕΝΤΥ-ΕΟΤΗ ΟΟΜΜΟΝΕΈΒΥ ΤΕΒ ΠΕῸΠΜ5 

Ῥοτσοηΐδγο Ῥοτοοηύΐδρε 
ἜΚ δοὰ Πόστα . 9} Τῆς αηαὰ ΒΌΓμΣ οὗ 

ΓΟ σσΌΓΓΘΩΘα ΟὐσΘΌΓΓΘΠ ΘΟ 

1. Ἔδοτη. ΡΥ65. ΡΡΌΪ. δοὺύ. .. 10.385 13. ΤΏρτΩ. Ὁγο8. 1ηΐ. τά... 2.08 
2. ΤΆ οτα. ῥτοθ. 18. δοὺ..., 8.18 14, Αὐμθηλ. ῥσοβ. 1ηἷ. δοὺ..., 2.00 
3, ΤΠετω, ῥσθ5. ἰηΐ, δοῦ.... 6.26. 15. Ῥοτί. πᾶ. δού. τ αι Σ 1.94 
4. ΤΏο. ᾿τΐ. πᾶ. βού... 4.35 16. ΤΙΝ. 24 δου. ΡΡἱ. ε ποῖος 1.77 
δ. ΑΥΒ 6. ἱγηρΐ. ἱπᾶ. 86... . 4.23 17. Ταῦ. π΄. δοῦ,... δον ἃ 1.68 
6. 18ὺ δοσ. ἱπᾶά. δο. . .. 4.03 18. Ῥοτί. ρρ]. τοῖα. σὰς ἢ 1.δ8 
7, ΤΊΏΘ ΩΣ. ῬΓ65. πα. τηϊά... 3.94 19. Τῆθτω. 9α βογ. ἱπί. βοΐ, 1.81 
8, ΤΏ Θη. ὕτοβ. ὈῸ]. τά... ς 3,86 20, Ἐπὶ, ἱπᾶ. ταῖιά. , "2: 1.42 
9, ΑἸδΒοιῃ. Ὁτ65. ᾿λα. δοὺ,. . 3.54 21. ΤΏΘίη. Ῥυθ8, ορύ. ϑοὶ. τς 1.24 

10, ΤοΙΩ. ἱπιρί. Ἰπά. τωϊᾶ.,, 2.84 22, ΤἬρτα. ΡΓ65. ᾿ρ6γΓ. δοὺ.. 1.132 
11, ἘΠοΙΩ, 24 βοζ. ἱμα. τηϊᾶ, 2.85 23. ΤΉΏρΩλ. ὕτθβ. βὺ. δοίύ. . . 1.10 
12, 1ϑὺ δοῦ. ῬὈ]}. δοί. 2.483 24 15 Δοσ, ἰη. ρᾷ88. . .. 1.07 

ἿἮ  ἀυυτ  ὰε- 

ΧΙῈΙ 



ῬΚΟΗΟΝΤΙΒ 

ΑΕΘΈΑΝ 
ΟἸΥΙΕΙΖΑΤΤΟΝ 

ἜχοΒβθϊα Ασϑδ οὗ 
τ Αοίοδη Οἰν][Ἐζαίϊου, 

᾿ΕΞΞΞΞ Εβυσυς Οδπῖουβ 
[: 
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οαῖρ οὗ Μ1|65 



ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕ ΒΕΚ 

ΤΕΘΠΘΟΝ 1 

ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΟΕΥ 

1, Τϑᾶσὰ ῃ6 ΔΙρμαροὺ δηα βουπαβ οὗ {16 Ἰϑίῦθυβ, Ὀσθαίῃ- 

ἴηρ8, 8ηα ᾿αὐδηύύγ, 501-- 908, 519-620, 92 1- 588.1 
2. Ορέϊοπαϊ: 3 
38. ΤῊΘ ϑαβιθϑὺ δηᾶ Ν ἴδεν ὙΔΥ ἴο Ιθᾶτῃ {86 βουῃᾶβ οὗ 

{86 Ἰουζουβ 18 ὕο 886 ὅπ ὕνο τὶρ]ὐ- παπᾶ ΘΟ] ταηΒ οὗ 501 ἴῸΓ 
Ρτϑούϊοθ,ἢ οουθυίπρ τ} ἃ οατᾶ {π6 ΕΩΡΊΒἢ ὑγδ ῃ 8} 1ὑθταύϊοιι 
(6 οοϊαταη ὅο ὕΠ6 Θχύτσθιῃθ τ]ρ). 

ἅ. γνοβῦ 517 ΕΟΗ ΡΗΑΟΤΙΟΕ ΙΝ ΡΗΕΟΝυΝΟΙΑΤΙΟΝ᾽ 

5061] ἃμα ῬΥΟΏΟΏΆΏΟΘ : 

μῆνις ταῦ, ἔατν, τ 6585, ΤΡ. 

ἀείδω 5ἰηρ (οἷ), ἈγΤΏΗ. 
θεά σοἄᾶ685. 
ΠΠηληιάδης 50η οἱ Ῥο]θα5, Α ολήϊο5. 
᾿Αχιλλεύς ΑΟΠ11168. 

οὐλόμενος Δοουτβθα, αἀοδβίσοῦννϑ. 

ὅβ ψἢο, ΜΆΘΟΙ, δῦ. 

μῦρίοι οουμύ}6585, ᾿ΠΠ ἉΤΏΘΙΔΌ]6. 

᾿Αχαιός Αοἤδθδῃ, (τεεΐ. 
ἄλγος ρυ]ϑῖ, Ῥαΐῃ, νγοθ, ὑσόοῦ 16. 

τίθημι γῬεὺ, ῬὈ]δοθ, οδ186. 

πολλός ΙὉΟΘΠ, ΤΔΔΠ, ΠΙΤΏΘΤΟΊΙΒ. 

δέ Ὀπύ, Δη, ἴοΥ, 80. 

ἴφθιμος νΔ)])αηὖ, τἸρὨὐγ. 

ψυχή 501], Βρὶ τὺ, Ὀσθαῦ, 1116. 

"Αις (μοταϊηδὔνοϑ. ποὺ πι564), Ἠ 868, 
σοα οΥ ἰδλε ἰοισοτ. τὐογἰα, 

προϊάπτω ἢ] ἰοττχατγά, Β6ηα Τοτυίῃ, 

ἥρως '6ῖο, τ] ρη  Ὑγγυυΐοτ, ὕτὸ- 

ὑθούου, ΒΊΟΥ. 

αὐτός 56], ΒΆΤΗΘ, 

ἑλώριον Ὀοοΐγ, ῬΥΘΥ, 8Ρ01]8. 

τεύχω ΤηδςΘ, δ 5] οὴ, οδΌ56. 

κύων ἄορ. 

1 ΤΏη6 ΠΡΌΤΘΒ ΥΟΙΘΥ ἴο ΒΘΟύΟῺΒ ἴῃ {15 ΟΟΚ. 

2. ΒΘΟΌΟΙΒ 0 ὍΘ 8.85] ση θα αὖ ὑμ αἀἰδογθύζοῃ οὗ {16 Ἰηδύσχπούου. 

3 Τὴ Βρ6]1}ρΡ' [656 γοσαβ 10 15 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΕΤΎῪ ὑο δῶ Π]ΘΙ ΟΥΖΘα {86 παην88 

οὗ 86 υτθοὶς Ἰούΐουβ, Ἰοὺ {Π6 δου β ΒΟ] 6 ξαγη 1187. ΤΏ, ΤΟΥ {μ8 ΤΙΡΕΣ 
θη, α ΤΥ Ὀ6 ΟΔ]]6α α, βα τᾶν Ὀ6 08]16α ὃ, γὙ ΠπϑΎ, Ὀδ ο4]]64 σ΄ Θο, 



4]. ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

οἰωνός Ὀἱγτὰ (οἱ ῬΥ6Υ), νυ]ύαχθ, Ζεύς Ζϑοιβ, γαίλον ἀγα ζίησ 9} φοάς. 
ΟΙΏΘΩ. απα πιοτι. ; 

τέ πᾶ, 4150. τελείω ΔΟΟΘΟΤΏΡΙ15}, ἔ]6]], 

δαίς Ῥοτίζοι, ἔδαδβὺ, Ὀδῃαυθῦ. βουλή «111, ψ 8, Ῥ]αη, ῬΌΓΡΟΒΘ, 

ΘσΟΌΏ86], σΟΙΟ]], 

Τουϊγαύνοθ:  ταϑηϊθ(0-8}) 621 ; οἀδῴστα), τηϑ]οαᾶγ, ρ8]1π- 

0468; τυγτῖδα; ΠΘῸΓ-,) πΠοΒύ-Δ]ΡΊῶ ; ῬΒΥΘΠΟΙ]ΟΡΎ.: ἈΘΡΟ(0); δαΐο- 

τηδύοῃ, -ΟΥ̓ΔΟΥ ; ΟΥ̓ΠΙΟ(81) ; ἰΘ]Θο] ορΎ. 

Ων ἔνι, 

ἵν Πὰς ζ 

"ἢ ὥ 

ᾺΑΝνΝ ΑὙἸΉΕΝΙΑΝ ΞΟΉΟΟΊΙ, 

λον] Μαδοαια, ΒοΡη 

ΑΔ. Ραϊπίΐρ Ὺ Θυγβ οα ἃ ἄτη Κίπρ το, ΟΥ̓́Θ] Σ. ΤῊ μἱοίατο 18 ἀἰϊνι θα ὃῪ [πὸ ὑττο Ἀ8Π6168, 

ΤῸ [88 ὍΡΡΘΥ Βα] ΐ, ὑβριπηὶπρ' δὖ ὑπὸ 16 ΓΕ : ἃ γοσίῃ υ]ανίηρ ἴμ6 ἀου]6 Παΐθ 85 ἃ ἰβ550} ἰὸ {Π6 ΌΟΥ͂ 

Ῥαίοτα Βΐτα ἢ ἃ ἰδδοθθυ Πο]άϊηρ' ἃ ἰδ Ὀ]οὕ δπᾶ βίν]αβ δηᾷ σογγοοίίπρ᾽ ἃ σοτα ροβίζἰοη : 8 βἰδτο (ρῶᾶα- 

σοσηιιβ), νεο δοοοχα ραηϊθα 88 ΟΕ ἄγϑη ἰο δη ἴτοχ βοῆοοὶ. [ΙῺ [86 Ἰοννοῦ Ὠ5Γ: ἃ τηϑδίου θα" 

ἴῃ ΗΒ ῬΌΡΙ ἴο ΡΙΔὺ {86 Ἰνγτὰ ; ἃ ἰθδοβοὺ Πιοϊᾶϊηρ 6 Β8]-ορϑηθὰ το]}, ΠΙβιθαΐηρ ἰο ἃ τϑοϊξαϊϊοη ὉΥ͂ 

[88 δίπα ηξ Ὀρίοτο Εἴτα ; ἃ Ῥεαγᾶθα ρῳωάασοσιβδ. ΤΠΘ ἱπηογ Ρἱοίατθ, ὈΔΑΙΥ ἀδγηδροᾶ, ΓΕΡΙΘΒΘΠΤΒ 

ἃ γοῦίῃ ἱπ ἃ δίῃ. 

1 Ὁουϊναῦνοβ ἅτ ἰο ὍΘ Θοῃηθούθα ὑλ {Π6 Υ̓ΘΘΙΟ γγοσαβ Ὁ. ὑμ6 σἰααθηίδ. 

ΒΘη 1 ἀουσθύ οομδβυὺ ἃ σοοὰ προ δι, ἃϊουϊομαγγ. , 
ἊΣ 
ἀνεὶ 



ΠΕΒΒΟΝ 1Π [5-10 

ΠΕΒΒΟΝ ἢ 

ΒΥΙΓΑΒΙΕΒ, ΑΟΟΕΝΤΒ, ΕΙΙΒΙΟΝ, ΡΟΝΟΤΌΛΤΙΟΝ, ΑΝΡ 
ΤΕΑΛΝΘΙΙΤΕΒΑΤΙΟΝ 

δ. ᾿ωϑᾶτῃ ὑἢ6 ῬΓΙΠΟΙΡ]65 οὐὁἨἩ δοοθηὐαδίίοῃ, ὑπ 6 Τουτηδύϊοη οὗ 
ΒΥ] Δ 0165, 6151 0, Ῥαπούπδίοῃ, δζο.: 
622-628. 

δὅ84--ὁ5δ1, δδ8, δθ0, δ78, 

6. Πδνθν ὕπ6 ῬΤΘν]Ουβ Ἰθββοιι. 

1. Ορίϑϊομπαΐ: 

ΤΕΡΒΟΝ ΤΠ 

ΝΟΥΝΘ. ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΒΕΒΤ ῬΕΟΙΕΝΘΙΟΝ 

8. ἴμθατῃ : 1) {86 Ῥτ]ποῖρῖθ5 οὗ 086 ἐογτηδύϊοη οὗ πουηδ οὗ 
{6 ἢτϑὺ ἀδοϊθηβῖου: 026-068. 

2. {86 ἀφοϊοπβίοῃ οἵ βουλή, κᾶλὴ βουλή (θὅ9--662), ἀπά 
ττὶΐο οαὖ ὁῃ 6 ἀθοϊθηβίοη οἵ κλαγγή δῃᾷ Χρύση. 

8) {μθ6 τι]65 οἱ βγῃΐακ: 9170, 1011, 1026, 
9. Ορίέϊοπαζ: 

10. ΝΟΟΑΒυΓΑΗῪ 

βουλή, ἧς, ἡ ἢ ῬΙαπ, “«11}, τ ]Β}, Ρυτ- 

ῬΟΒ6, ΘΟ 56], ΘΟ. ΠΟἸ], 

δεινή [6ΑΥὉ], ὑΘ τὶ 016, ἀσσία], ἀτθδά- 

({ι}}. 

ἐν((), εἰν αἀν., απὰ ρτερ. υὐἱέδ ἀαΐϊ., 

ἴῃ, δτηοηρ,, ὑμογθί(ῃ, -Ο})}. 

ἔχει (86, 586, 10) 85, ΒΟ]48. 

ἔχουσι(ν) Σ (ὑμ6γ}}) ΒδγΘ6, Βο]ά. 

ἣν (86, 586, 10) γγὰ8, ὕβσῖα σγγᾶϑ. 

ἦσαν (060. Ὑ76 76, ὅθ. Ὑ6Χ6. 
καί 8.4, ἀ]50, ΟΥ6 1. 

κακή Δα, ῬΟΟΥΙ, Ὁ], τάθδῃ, οον- 

ΔΙΆ], 601}, στ] οΚοᾶ, 

καλή ρΟΟΔ(]γ), ΠΟΡ]6, Ὠϑηβοχηρ, 
Ῥγᾶνθ, ἰαἷσ, θοδαθ τα]. 

κλαγγή, ἧς, ἡ Ο᾽Ανα, (ὈΡ)ΤΟΩΣ, 
ΤΟΔΥ, ΠΟΙΒ6. 

τίς (τὰ., ἴ.), σο ὃ ψ ΒΊΟῊ ἢ πβαὺ 
τί (μοαΐ.), ΙΟᾺ ἢ στ μδῦ τὴν 
Χρύση, ἡς, ἧ ΟἾγνβα, α ἐοιση ἴῃ ἐδιε 

Ττγοαῦ. 

φίλη ἄδθδυ, Δαυ]Ἕηρ, ἰόν ]γν, Ὀο]ονβά. 

1 ΤῊ ἔοστη οὗ 86 ουὴ ἔοσπαᾶ ἴῃ ὑπ 6 ΨΟΟΘΔΌΛΙΑΥΥ 15 ΤΘΟΌΪΑΣΙΥ ὉΠ6 ποιηϊηδ- 

ἐἶγα ΒΙΡΊ ΑΓ, ξΟ]]ονγθᾶ Ὅγ [μ6 οπμάϊηρ οἵ ὑπ6 ρσϑηξίνθ βἰρ αν, ὑὸ ᾿παϊοαύθ ὑΠ6 

ἀθοΙ θη βίου, δηᾷ ὈΥ 0Π6 ῬΤΟΠΟΏΏ, ὁ, ἧ, τό, ἰο ᾿παϊοαῦθ (86 ρϑηᾶου, θ81--688. 

2 Πα ΣΟ ΔΏ]Ο, 661. 



11- 151] ἬΟΜΕΕΒΙΟ ΟΒΈΕΡΚ 

Ὠουϊναθνοβ : ἀϊηο-Β8ΌΣ, ἀϊ]-ἸΟΠ ΠΥ8, τΟΓΏΪΒ; ΟδΘΟ- ΟΊ ΔΌΡΥ, 

τΡΒΟῺΥ ; 681} - ΡΎΔΡΉΥ, τΟΡ 6 ; οἰδηρ; ΡὮ11-Δα 6] ρῃϊδ, -Δ ΓΟΡΥ. 

, ΟΚΑΨΕΒΊΤΊΟΝΕ ΟΣ 

ἈΑΈΙΒΤΙΟΝ 

Ναύουη αι] ΜΕ ΒΘΏΣΩ, 

ΑἰΏΘΩΒ᾽ 

Ἐου πα Πραῦ Μασζοϊδος 

ἴη 1888, Βϑίουρϑ ἴο [80 

Ἰαἰθ βἰχίν σϑηϊοσΥ 8.0. 

᾿ποοσγθοῦνγ σα]θᾷ {89 

“Ὁ ὙΤΑΥΤΊΟΥ ΟΥὁὨ ΜΙ διαίβο οι.» 

ΤΓΥδηδ]αΐο: 

11. 1. βουλαὶ! καλαὶ καὶ κακαί. 92. τ΄ 

ἔχει βουλὴν! κἄλήν ; ὃ, τί ἔχουσιν ; 3 
4, κἄλαὶ βουλαὶ! ἦσαν φίλαι. ὅ. τίς ἦν 

κἄλή; 6. δεινὴ κλαγγὴ ἣν ἐν Χρύσῃ καλῇ. 

Ἱ. ἔχουσι βούὐλᾶς καλὰς καὶ φίλᾶς. 8. τί 

ἣν κλαγγὴ δεινὴ ἐν Χρύσῃ κᾶλῇ; 9. κα- 

κῆς βουλῆς. 10. κακῇς βουλῇς. 11. κα- 

κἄων βουλᾶων. 12, κακὴ βουλή, κακῇ 

βουλῇ. κακὴν βουλήν, κακᾶς βουλᾶς. 

12. 1. ΟἵΓ ροοᾶ δῃηὰ δα ρῖδῃηβ8. 2. ἘῸΓΣ 
086} ΠΟ0]6 ρῖδῃη. 8. ὟἼηο δᾶ ὑῃ6} 6νυ1] 
ΡΙδη 4. ΤΏΘΓΘ νγὰβ δ΄ θυ! Ὁ]6 ἌΡΓΙΟΔΙ ἴῃ 

Ὀϑααθα] ΟἾγγθα. δὅ. αβ ὑῃ61 ρ]δῃ 
σοοα 7 0. ΤὨ6! ρ΄δὴβ 6 Υ6 οονδγαϊγ. 

ΓΠΡΟΒΘΟΝ [ν 

ΝΟΥΝΘ ΟΕ ΤῊΕ ΕἸΝΩ͂Τ ΡῬΕΟΙΕΝΘΙΟΝ 
(Οοπέίϊπιεα) 

18. Τθαγ ὑμ6 ἀθο] θη βίου οὗ θεά, σοα 688. 
δια θάλασσα, 86α (668), ἃπα τονίθνν ὑΠ6 ΡδΡὰ- 

αἸρυηΒ οἵ βουλή δα κἄλὴ βουλή, 0θ689--062. 

14. Ορέϊοπαί: 

18. ΝνΟΟΑΒυιΙΑΒΥ 

γάρ οϑί.5 δοτ7.; ἔοτ, ἴπι ἔδοῦ. εἰσί(ν) Σ (0860. ἅτϑ, [6 σδ 816. 

δέ, ροβέ. δοη7. Ὀσῦ, τι, 80, ἔογ. ἐστί(ν) “. (86, 586, 10) 185, ΣΒ6ΓΘ 18. 

1. 600. 2 Ὠυ-ΤΊΟΥΔ0Ι6, 5θ]1. 
5.Α Ῥοβύροβιγο ἡγοτα ὭΘΥΘΥ ΟΟΙΩ68 Βγχϑῦ ἴπὶ 105 Βθῃύθτιοθ, θὰ ἀΞ 8} Βϑοομά. 

4 ΤΉΘΒΘ ΜΟΣΩ͂Ξ ΔΥΘ ΘΟ 105, δδ8--564, 

ά 



ΤΈΒΒΟΝ Κ΄ ὁ [16-17 

ἐκ (ἐξ). αἄν., απα Ῥγόρ. τοἱί, σόη. θάλασσα, ης, ἡ 56ᾶ. 

ἔσοτῃ, ουῦ οἵ. θεά, ἂς, ἡ ροάᾶεβ5, 

ἐπί αὐν., απ »γ6ρ. ευἷιδ) φεη., ἄαϊ., ἈΚίλλα, ης, ἡ ΟἸΠἸὰ, α ἰοῦ ἴπ ἰδ 6 
απο αοο. ἴο, αὖ, (ἈΡ)Ο0Π, ἀραϊηβῦ, Τγοαᾶ, 

ΟΥ̓́ΕΥ, ἴον ; αὐν., (ᾺΡ)οπι, ὕβθύθοιι ; οὐ (οὐκ, οὐχ) ποῖ, ΠΟ. 

εοὐι σοτ., (ᾺΡ)οπ, ουϑσ, ἀυσίηρ; πάτρη. ης; ἡ [αὐΒου]δπᾶ, παίλνϑ Ἰὰπά. 
ιοἴι ἀαϊ., (Ρ)ο", ἴῃ, ἔοσ, αρουῦ, πολλή ΤΩᾺΘΝ, Τα 8ΠΥ͂, ΠΤΩΘΙΟᾺΒ. 

ἀρδϊπδῦ, αὖ, θ65146, Ὀγ; ἱϊδ αφο., πυρή, ἧς, ἢ (ἔἀπ618]} ΡΥΒΕ. 
ἴο, ἋΡ ἴο, ονϑσ, (8). ᾿ ψῦχή, ἧς, ἡ Βοὰ], Ὀγοδύς, }1{6, Βρ σττῦ. 

Του γαύνοθ: ὑπ] ββοτουδοῦ ; ρϑμγοὔϊο ; Ῥυτο-Ἰδέσυ, -ὑ660}- 

Ὡ]6 (81), -ΡΥΔΡΗΥ ; ῬΒγοΒο-ΊορΎ, -ΠΘ ΓΆΡ Υ, ῬΒγ ΒΟ (41). 

“ΓΙ β]αίδ: 

16. 1. κἄλὴ θεὰ ἔχει βουλὴν καλήν; 832. κἂἄλαὶ θεαίϑ εἰσι 8 

φίλαι ψύχη θεᾶς θαλάσσης δεινῆς. 8. Κώλα καὶ Χρύση 

εἰσὶ καλαὶ καὶ φίλαι θεῇῆσι θαλασσάων. 4. καλὴ θεὰ οὐκ 
ἔχει ψύχην κακήν. ὅ. κᾶἄλή 8 ἐστι 8 θεᾶ, ἔχει δὲ ψυχὴν κακήν. 
6. δεινὴ κλαγγή 3 ἐστιν8 ἐκ θαλάσσης. 1. Κίλλα καὶ Χρύση 

ἦσαν ἐπὶ θαλάσσῃ. 8. θεαὶ θαλάσσης εἰσὶ, φίλαι ψυχῆς 
πολλῇς, φέλαι γάρϑ εἰσιν 9. πάτρη καλήϑ ἐστι8 φίλη 
πολλῇς ψύχῇς καλῇς. 10. ἐκ πάτρης κακῆς ἦν. 11. ἦσαν 
πυραὶ πολλαὶ ἐν φέλῃ πάτρῃ ἐπὶ δεινῇ θαλάσσῃ. 12. τίς οὐκ 
ἔχει κάλὴν ψυχήν; 

11. 1. Ατ {π8 σοοᾶ φῬ]8πβ ἄθᾶσ ἴο {Π6 8010]8 οἵ [86 ροᾶ- 
ἀρϑβθδ 2. ΤΏΘΥ δᾶνθ τῆϑηῦ Ρ]δηβ, θαὺ (μΘῪ 8.6) οον- 

δα] (οπμ65). 8. ΤῊΘ ὈΙδηὴ8 ἃ16 ἀθὰῦ ἴο {886 80] οἵ ὁὴθ 
Ὀθαι ἃ] ρσοαά 688, ἴοΥ ΠΟῪ ἃτθ ΠΟΡ]8. 4. Τὴ Ἰουβϑὶυ ροά- 
655 οἱ {η6 8θᾶὰ νγὰϑ ποὺ ἴπ (1]|ὰΔ. ὃ. ΠΟΘ. 816. ΤΩΔΗΥ͂ 

ΓΌΠΘΙΑΙ ΟΥΤΘΒ ὈΥ {886 5888 ἰῇ (001) Ὀθ]ονθᾷ {ὐμθυ]δμά. 
0. ὙὟ,2ο νγὰ8 ἴῃ Ο]ὰ ὈΥ {86 888 ἢ 

ΝΟΥΕ. --- [)ὸ ποῦ γβϑηβ]αύθ νγοσαϑ ἴῃ Ῥδτθηθβθε. 

1 ἐκ ῬΘΙΟΤΘ σοῃϑομπδηΐβ, ἐξ ὈΘἔΟΤ 6 ψΟυγΘ6]85. 

2 οὐ Ὀαἔοσθ σομπβοηδηῦΐθ, οὐκ Ὀδἔοχα {116 ϑιηοοίμ Ὀσθαυίηρ, οὐχ Ὀθίοτθ [86 

ΤΟΏΡΕ Ὀχθεϊῃΐηρ, δ27--880. 3. 5588 -δ84, ὁ δδδ. 

δ 



18-21] ἨΟΜΒΒΙΟ ΟΒΕΒΚ 

ΠΌΡΟΝ ΚΥ 

ΤῊΕ ῬΕΈΘΕΝΥ ΑΟΤΙΝΕ ΙΝΡΙΟΑΤΙΨΕ ΟΕ ΕΕΒΒ ΙΝ -ὦ 

18. 1) Πδδᾶ οδγθέα!ν ὑμ6 βϑούϊοηβ τορϑγαϊπαρ ὑΠ6 γΘΙΌ : 

189-806. 
2.) Θά γὴ ὑδ8 φῬγϑϑϑηῦ δούϊνθ τιἀϊοαῦϊνα οὗ λύω, 904. 

19. Ορέϊοπαί: 

20. ΝΟΟΑΒΟΙΑΒῪ 

ἀείδω ἱ 5'ηρ (οἷ), γτῆμ, ομδηῦ. 
ἀν-3" (ἀ- δοΐοτε σοηβοπαρ 8), αν 1756» 

αγαδίο ρτεῆς, ποῦ, π-, α18-, -1688, 

νυϊυμουΐῦ. 

ἁνδάνω 9]6 856 (ὐὴ ἀαΐ., 996). 

ἀ-τϊμάζω αἰΒΒΟΠΟΥ, 5110 }ὐ, ἸηΒ]} Ὁ. 

βαίνω Θοτη6, ρῸ, ψχ8}Κ. 

εἰς (ἐς) αὖτ., απὰ »γερ. τοἱέ, αοο., ἴο, 
1ηὔο, απ 11, ΒΘ 1. 

ἔχω αγΘ, ὨΟ0]α, ΚΕρρΡ. 

καίω ὈΌΤΗ, ΘΟὨΒΈΠ16. 

λύω 100856, ἴχο66, Ὀγθαὶς ἀρ, ἀσβύτου. 

ὀλέκω 11}}}, ἀδδύτου, τυ. 

πέμπω 56η6, οβοογύ, οΘοησ ποῦ. 

τελείω ΔΟΘΟΙΩΡΊ 58, [}6]], οΘοτηρ]οῦβ. 

τεύχω τηϑ8ῖ6,. ἄο, ἐΔβῃῖοη, Ῥυἔουση, 

οδΒ6, ὈΥΘΡΑΤΘ.. 

φέρω ὈΘδΔΓ, οὔΥτΎ, Ὀτὶηρ, 

[ουϊναύῦϊννοϑ : οἀθῴ- 1), τη 6]- ον, Ῥδ]ϊητ-οαθ ; δ-ὑΠϑιδῦ, δῃ- 

ΔΥΟΘΔΥ ; οαυδύϊο, οααύθουϊζθ, μο]ο-οδαβῦ; 8}. 8.-Υ8515; ῬοΙΡ (698): 

[6]60-ἸΟΡῪ ; ῬΘΥΙ-ῬΠΘΤΥ, ῬΠΟΒ- ΠΟΥ -μΒ (698). 

Ἔτϑηβίαϊα: 

21. 1. ἀείδομεν βουλὰς θεάων πολλἄᾶἄων. 2. κλαγγὴ δεινὴ 

8. τίς ἀτιμάζει καλὰς 

δ. βαί-: 
ΔῊ Ν 2 

καίουσι πυρᾶς πολλᾶς ἐν 

κακῆς θαλάσσης οὐχ ἁνδάνει ψύχη θεᾶς. 

θεᾶς; 4. οὐκ ἀτιμάξομεν πάτρην, φίλη γάρ ἐστιν. 

νουσιν ἐκ Κίλλης εἰς Χρύσην. 60. 
Χρύσῃ ἐπὶ θαλάσσῃ; 1. ἔχομεν πολλὰς καὶ κἄλὰς βουλᾶς. 

8. καίετε πυρὰς ἐν πάτρη; 9. λύετον, λύεις, λύομεν, λύουσιν, 

λύετε. 10. ὀλέκομεν ψυχὰς πολλὰς καὶ κακὰς ἐν πάτρῃ φιλῃ. 

11. τίς πέμπει θεὰς ἐς Χρύσην; 12. τελείετε βουλὰς καλὰς 

πάτρῃ φίλῃ. 18. τελείομεν βουλὴν φίλης θεᾶς. 14. τεύχο- 

μεν πυρήν. 18. τί φέρετε; τί φέρουσιν ; 

{ΓΘ ἔοτηι οὗ {μ6 γεῦρ (ἰξ ποὺ ἀθξἔθοιςνϑ) δρρϑάσησ ἴῃ {86 ὙΟΟΔΆΙΔΓΥ 185 

Ὅ88 βγβῦ Ῥϑύβοι βίη ]ΔΥ Οὗ {16 Ῥτοβθηῦ δοῦϊγθ ἱηἀϊοαίίγθ, 

2 Βοχηθ τη 5 081166 “' ΔΙῃ0βμδ, ὑτϊγαίγθ. 
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ΠΈΒΒΟΝ ΥἹ [22.-25 

22.1 1, Ὑῆηο [5 Βἰῃρίηρ' [ῃ6 6ν]}} ΡΙΔΠ8 οὗἉ 086 ἰαἷν ροα ἄ65868 3 
2. ΤῊΘ τοῶν οἵ [Π8 868 15 ΡΙΘαβίπρ' ὕο {Π6 508] οὗ [π6 σοάάθεβ 
ἴῃ ΟΠ1ὰΔ. 8. 'νγΛε ἀο ποὺ ἀϊβῆοπου ὑμ8 σοάδθεβθβ οἵ (οὐχ) 
θαυ αυμουιαμα. 4. Ατὸ γοὰ ροϊπῃρ ἔτοιῃ (ἤγγβα ο ΟἸ118 

Ὀγ ᾽ἢη0 5βθὰ ἡ ὅ. Τδθ ὕνο ροάάθϑβϑβ οοπλθ ἔτομῃ ὑπ6 βδὰ ἰηΐο 

ΟΙΠ]Δ. 6. ΤΉΘΥ ἃτθ Ῥυγσπίηρ ὕνγο ἔΆΠΘΓΑΙ ὈΥΤΟΒ ἴῃ ({Π611) 
ΓΑ μουαθα. 1. ΤΉΘΥ ἢδνθ τπδὴν [11 Ρ]8Δη8. 8. ὟΥ 6 Ιοοβϑ, 
γοῦ 0086, ὕΠ6Υ (ὕνγο.) Ἰοοβθ, ἢ6 18 Ἰοοβίῃρ. 9, ΤῊ ροάάρβα 

ἀοβύτοΥβ ἸΠΔΗΥ͂ ]οΚθα βοὰ]8. 10. 8 δβοοτῦ [Π6 ροάάθββϑϑ 
ἰπῦο (ου 7) ἀθᾶγ ἔα μθυϊαπα. 117. ΤΉΘΥ Δοοομρ 588 {Π6 Μ}1] 
ΟΥ (0611) ξαύβουιαπα. 12. Ἠδθ 15. τιϑκίηρ' ἃ [ΠΟΙᾺ] ῬΥΤΘ. 
18. ΥΠαύ ἀοδθ8 ΒΘ Ὀσὶηρ ὕ 

ΠΡΌΡΟΝ ὙΥἹ τ 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ῬΕΟΙΕΝΘΙΟΝ 

28. 1) Τρᾶσῃ ὑΠ6 ἀθοϊθηβίοη οἵ θῦμός λεατί, βρίγἱξ, ἔργον 

ἀεοᾶ, τον, 618-679, ἀῃᾷ {μ6 δα]θοῦϊνοβ καλός, ή, ὄν, σοοᾶ, 
8δηα φίλος, ἡ, ον ἄδφαγ, ἀαγίζη, ἰουεῖψ, δοίουεα, 111--121. 

2) 1ρᾶτ 1028. 

ΝΟΤΕ. ---- ΟΌβουνο ὑμβαῦ 086 τιϑβο]ηθ οὐ ὕμοβθ δα ]θοῦϊνθβ 15. ἀθο]π θᾶ 

Ε1κ ἃ τῃϑβοι 8 ποῦ οὐ 086 Βθοομᾷ ἀθοϊθηβίοῃ (θυμός, ἴον ΘΧ81η}]6), ὑ88 
Πθαΐου ΠΚ8 ἃ πϑαύθυ ποὰ ἢ οὗ ὑμ6 βθοοπμα ἀθο]θῃβίοῃ (ἔργον, ἔοΥ ΘΧΔΙΏΡ]6), 
διὰ 086 ἔδυαϊηΐηθ Π1Κ6 ἃ ξϑυηϊηΐμθ πόα οὐ ὑῃ8 βγϑὺ ἀθοϊθῃβίοι (βουλή, 
ἔου ΘΧΘΙΏΡΙ8). 

94. Ο»ίϊοπαΐ: 

45. ΝΟΟΑΒ.ΣΑΗΥ 

ἀγλαός, ἡ, όν τρί, ΒὨ1Ώ7ηρ,, ΒΡ1Θ:- ει ἀαϊ., (Ρ)οῃ, δίοῃρ; τοῖΐλ 

α1α, φ]ου]οῦ8. αοο., ὑΒτουρη(οαῦ), ἂρ ὨΣΟΌΡ. 
ἀνά; ἄν αἄυ., απά »Τορ. υἱέϊ σόπ., ἀ-περείσιος, ἡ, ον ὈΟΌΠα]658, οουπύ- 

᾿Δαΐ., απὰ αςο., ΔΡ(ΟΏ), ΔΙομρ, ἋΡ 1658, ἸτηΤη ΘΔΒΆΧΒΔΌ]Θ. 
ὉΒΣΥΟΙΡΆ ; αἀν., (Ρ)οὩ, ὑβθσθοῃ; ἄποινα, ων, τά ΥἈΗΒΟΙΆ (8). 

ἘΡῊ8 ἘΠΡΉ ΒΗ ΒΘηΘΠΟ685 0 6 ὑχδηδβιαῖθα ᾿ηῦο τοὶ 16 βίγθη ἴῃ ΟΟὨΒΙ6Υ- 

8.16 ΠΌΤΆΡΘΥ, ὑμαὺ {Π6 ὑΘΔΟΠΘΙ ΤΔῚ Βᾶγνθ ἃ ὙΨΟΥ͂ γὰηρθ Οὗ οῃοΐοθ, Μοϑὺ ψ1] 

Ν 



26] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΕΚ 

᾿Αχαιός, οὔ, ὁ Αομδρδιη, ατεεζ. λαός, οὔ, ὃ ᾿Θ0Ρ16, Πορύ, βοϊάϊϑυυ. 

δεινός, ἡ, όν ὑθητῖρ016, ἀνία], ἀσθά μῦρίοι, αι, α ΘΟἸ 1688, ᾿ππα ΤΉ ΘΓΘΌ]Θ. 

([ν]1}, ἐθασία}. νοῦσος, οὐ, ἦ ῬΡίαριῃθ, ἀΐδθᾶβθ, 
ἑλώριον, ου, τό Ὀοοΐγ, 5Ρ0118, ῬΤΘΥ. Ῥϑϑὑ(]16π66). 
θεός, οὔ, ὁ ροά, ἀϊν!πιῦγ. οἱωνός, οὔ, ὁ Ὀἱτά (οἱ ΡΓ6Υ), να ] ΓΘ, 
θυμός, οὗ, ὁ μοατῦ, 50.], ΒΡ στ, ΘΟαγ- ΟΤΏΘΗ. 

ἈΡ6, ῬδΒϑΊ0ῃ. πολλός, ἡ, ὄν ΥΩ Ὦ,, ΓΗΒ ΠΥ, ΠΣΗΘΙΟΈΒ. 
κακός, ή, όν Ὀδά, ΡΟΟΥ, Ἰ|ΡΊΥ, ταθᾶπ, στρατός, οὔ, ὃ ΔΤΤΩΥ, ΘΠΟΔΙΩρΡΙΘηὔ; 

σον ΘΣΙΥ, 6Υ1], ψ] οΚαά. Βοϑύ. 
κᾶλός, ή, ὄν σοοά ([γ}, ΠΟΡ]6, Βαπά- φίλος, η, ον ἄθβι, ἀδτ)πρ, Ἰον νυ, 

ΒΟΙΏ6, ὈΤΦΥΘ, ζαὶτ, ὈΘΘΕ Ια]. Ῥρὶονυ θά. 

Ἰλουιναύννοβ: δηδιθοιηῦ; ὈθηδΟεΥ ;. ὑπθο- ΟΡ Ὺ, -ὉΥΔΟΥ, 

ἃ-ῦμοίϑση, ρο]γ-9 ᾿0Π0-, ἤ6η0-, Ὀϑη-ὑμμϑίβιη ; Ἰαϊῦγ, ἸΔΥ-ΤΏ8Ὲ : 

Βίγαύ-θρσγ, -ΘρῚ (8). 

ΝΟΤΕ. --- ΟΌδεσγο ὑμαὺ δα͵θοϊνοα ἀγα σίνϑηῃ ἴῃ ὑ88 ποτηϊπαῦνθ 5 στ ἶδΥ 
(ΡΙασαὶ, θη 0.6 5: ΠρΡΌΪΆΙ 15 τιοῦ 564) οὗ 411 σα πᾶ 615. 

ΤΥ αίο: 

26. 1. ἀγλαὰ ἄποινα φέρουσιν ᾽Αχαιοὶ εἰς στρατόν. 2. φέ- 
ρομεν ἀπερείσι’ (5158) ἄποινα ἀνὰ στρατὸν ᾿Αχαιῶν. 8. θεὸς 
τεύχει πολλοὺς ᾿Αχαιοὺς ἑλώρια οἰωνοῖσιν. 4. ἦσαν ᾽Αχαιοὶ 
κακοίξ ὅ. οὐκ ἦσαν κακοί, κἄλοὶ δέ, νοῦσος κακὴ ὀλέκει 
λᾶὸν κᾶλόν. 6. ᾿Αχαιοὶ πέμπουσιν ἄποινα μῦρί᾽ (515) εἰς 
πάτρην. ,ἵ. θεὸς βαίνει ἐς στρατόν, ὀλέκει δὲ λαὸν ᾿Αχαιῶν. 
8. τίς ἀτιμάζει θεοὺς κἄλούς; 9. κακοὶ λᾶοὶ ἀτ᾽ μάζουσι θεοὺς 

πάτρης. 10. θεὸς πέμπει νοῦσον κακὴν ἀνὰ στρατὸν ᾿Αχαιῶν, 

οὐ γὰρ τελείουσι βουλὴν θεῶν πάτρης. 11]. βαίνει ἐπὶ θάλασ- 

σαν δεινὴν καὶ τεύχει πυρὰς πολλᾶς ἀνὰ στρατὸν ᾿Αχαιῶν. 
12. ἔχουσιν ἀπερείσι (515) ἄποινα ᾿Αχαιῶν ἐνὶ στρατῷ. 
18. βουλὴ στρατοῦ οὐχ ἀνδάνει θύμῷῳ (996) θεοῦ. 14, λᾷᾶὸς 
Κώλης φίλος ἦν ψῦύχῃ θεᾶς ἐαλδαϑης. 156. οὐκ ἀείδομεν 

καλὰς βουλὰς θεῶν στρατῷ, οὐ γὰρ ἁνδάνει ᾿Αχαιοῖσι (90: 
θυμῷ (1009). 

ἤηα [ΧΘ6 ΟΥ ἔοοῦ οἱ 16 τποῦα σοργθϑοηύαθνα οὗ [656 αὐαἱῦθ Βα οἰθηῦ ΓῸΥ 

ΠΟΘΙ ῬΌΓΤΡΟΒΘΒ ; ΒΟΙῚΘ ΤΏΔῪ Εἷνγθ 1685, ΟΘΙΒ δ Ὺ ὙΤ]Βἢ ὅο 86 8}} οὗ ποιὰ. 
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ΤΈΒΒΟΝ ὙΙΙ [27-30 

21. 1. ΤῊΘ ὑβυυῖθ]6 τ δ] οὗ [868 568 15 ρ] αβὶπρ' ἠο {Π8 σοᾶ- 
ἄε88 (996) ἴῃ (881) 5οὰ] (1009). 2, ὙΥῇ 6 Ὀτίπρ' τπϑὴγ 5ρ] θη] 4 
ΓΔΉΒΟΙΏΒ ὅο ῃ8 ΔΙΓΙΔΥ οὗ ὑπ Αοῆδθαδῃβ. 8. ΤῊ ροᾶ ἀοθ8 
ποὺ ἀοδύγου μα μοβϑὺ οἵ δ ἀοῆδθδῃβ, ἴοσ πον ἀο ποὺ ἀ18- 
ΠΟΠΟΙ ὑμ6 σοάβ οἵ (ὑμ 611.) ξαυμθυϊαμα. 4. 7] θυ] ΡῬ]αρὰθ 
Τ Δ ΪτΘ5. ΘΟ 1655 ΑΟἤΔΘΔῺΒ ἃ ὈΟΟΐΥ (ω86 ρέμγαϊ) ἴῸὉΥ ΤΩΔΗΥ͂ 

υϊγᾶθ. ὃ. Τῇδ ρῥθορὶθ οὗ ὑμθ Αόμδθδηβ βΒ6η6 σοι 1655 581 }- 

1 ΤΘΏΒΟΙΩΒ ᾧο ὕῃ8 ροάάθββ οὗ πῃ86 868 ἴὴ (11Δ. 6. ΤῈΘ 
ΑΟἤδθδὴβ ΡῸ ο Π6 568 8η4α βίῃηρσ, θαὺ ὑῃ6 μοΪβ6 15 ποῦ 
ΡΙθαβιηρ ὕο 6 ροαάᾶθθβ (9960) 1ῃ (861) β5Βοὰ] (1009). Τ. ΤΠΘ 

ῬΙασαθ ἀθβύγουβ 6 ῬθΟρΙθ, ἔοῦ 6 Υ αἸββομοῦ ὑμ6 σοᾶ οἵ 
ΟἾγγϑἃ. 

ΤΠΡΟΡΟΝ ὙΠ 

ΒΕΥΤΕῪ 

428. Πονῖθν οΔγο]}Ὺ ονοσυύμιηρ ϑύπαϊθα ὑμ8 ἴδγ. 

49. Οίύϊογιαί : ΥΘΥΊΘῸ 811 06 ορύϊομαὶ βϑούίοηβ βϑὑπαϊθα 
1 ἴα. 

30. : ΝΟΟΑΒΙυΣΛΑΒῪΥ 

ἀγλαός, ἡ, ὄν ὈτὶρΒῦ, Βῃϊηἷτιρ, ΒΡ16-ὀ ᾿Αχαιός, οὔ, ὁ Αομαθδα, Ογεοξ. 
ἀϊᾶ, ρ]Ἱοσϊουϑβ. ᾿ βαίνω οΟγη6, ρὋ, Μ4]Πς. 

ἀείδω 5ἴπρ' (01), Ἡγτηπ, ομδηΐ. βουλή, ἧς, ἡ ῬΙΔη, “111, Ὑῖ8}, Ῥυτ- 
ἀν- (ἀ- ὑεΐογε οοπιβοπαηί8), απ ἔπβορα- ῬΟΒΘ, ΟΊ Π ΟἿ], ΘΟΉ 86]. 

γαῦϊο ῃυγεῆα (“ αἰρῆα ργἱναϊυε")}), γάρ (ροβίροϑβιϊῖυ6) ἔογ, ἴπι ἔδοῦ. 

τοῦ, τῈ-, α18-, -1658, Οὗ. δέ (ροΞβίροϑιν6) Ὀαῦ, ἀπ, 850, ἔου. 
ἀνά, ἄν, αἄν., απαὶ ρ»γαρ. τοι, φοη., δεινός, ἡ, ὄν ὑδηγΐ0]6, ἀνία], ἀτϑδά- 

Ὧαἱ., απαὶ αος., Ρ(ΟΠ)., δ᾽ομρ, ἊΡ ([1]}, ἔθασία]. 
ὑΒΤΟῸΡΉ, ὑβοσθοι, ΒἸΡῊ οπ ; αὦν., εἰς (ἐς) αὐώύυ., απιὰ »τερ. τοϊὰ αδο.. Ἰπιῦο, 
(Ρ)ου, ὑβδσθοῦ ; τοὐΐᾷ ἀἄαἱ., (ἃ Ρ)- ὕο, πρὐ1], ὑΒοσοὶμ. 

ο, 8᾽]οηρ; εἰΐ, ασο., ὈὉΒΤΟαΡἢ- εἰσί(ν) 816. ἐστί(ν) 18. 

(ου), ἂρ ὑβτοιρὮ. ἐκ (ἐξ), αὐἀν., απὰ ργόρ. εὐ σότι., 
ἀνδάνω Ρ]66856 (ιὐὐ, ἀαἰ. 996). ουὖ οἵ, ἔτοχη, ὡΎΔΥ (ΤΟΙ). 
ἀ-περείσιος, ἡ, ον ὈΟΌΠΑ]655, τὴ- ἑλώριον, ου, τό Ὀοοῦγ, 5Ρ011(5), ῬΓΘΥ, 

ΤῊΘΘΒΆΓΘ 16, ΘΟΌΠ 1658. ἐν(), εἰν αὧν., απα γ»τερ ιοἱξᾳ ἀαί., 

ἄποινα, ων, τά ΤἈΙΒΟΙη(8). ; τι, ὉΙΠΟῚ ν᾽, οπ, ἐβοσϑ(ίῃ, -ΟὨ). 

ἀ-τιμάζω αἀἸΒΠΟΏΟΥ, 5] 1σΗὖ, ᾿π)50]. ἐπί αὐυ., απα γ»γερ. τοῦ φοη., ααί., 
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817 

απὰ αἀος., ἴο (ᾺΡ)οῃ, δραϊηδβῦ, Ἀγ ; 

αάν., (Ρ)ο", ὑθσθοι ; τοὐϊά σοι. 
(ᾺΡ)οπ, ονοσῦ, ἀυσίπρ; τοῦ ἀαί., 

(αρ)ομ, ἴῃ, ἴον, δροαῦ, δραϊηβῦ, 

αὖ, Ὀοβϑιᾶθ, Ὀγ; εὐ, αο6., ὕο, ἋΡ 

ἴο, ονϑσ, (}Ρ)})0Ὰ. 

ἐστί(ν) 15. 

ἔχω Πᾶνα, δο]α, ΚΕΘΡ. 

ἣν ῶΒ. Ἦσαν ΨΕΙ6. 

θάλασσα, ηἡς; ἡ 568. 

θεά, ἂς, ἡ σοἄά688. 
θεός, οὔ, ὁ ροᾶ, αϊν[ηὗν. 

θυμός, οὔ, ὁ Πϑατὺ, Βρ᾽ τ]ῦ, 50Ὰ], ΘΟῸΤ- 

56, ῬΦΒΒΙΟΙ. ᾿ 
καί 4ηα, 4150, θύθῃ; καὶ . .. καί 

Ῥοΐῃ..... 8πᾶ. 

καίω ὈΌΤΙ, ΘΟΠΒΌΤΩΘ, 

κακός, ἡ, ὄν Ἀαά, ῬΟΟΙ, ὈΡῚΥ, τ 68}, 

ΘΟΎΔΤΑ]Υ, ψ]ΟΪκ α, 601]. 

κᾶλός, ἡ, ὄόν ροοά(γ}, Ὀτᾶγθ, ΠΟΡ]6, 
Βδη ἄβοτηθ, ἰαΐτ, Ὀθδπ Ὁ]. 

Κίλλα, ης, ἡ ΟΠ], α ἰοιυη. 
κλαγγή, ἧς, ἦ ΟἸΑΝα, ποῖδθ,- (Ὰ})- 

ΤΟΔΙ. 

λαός, οὔ, ὃ ῬΘΟΡΙΘ, ποβύ, Βο]ἀϊουν. 

ἨΟΜΕΒΙΟ ΟΒΈΕΒΚ 

λύω ἸΟ086, ἔτθθ, ἀοβύσου, Ὀσθῶκ ὉΡ. 
μυρίοι, αἱ, α ΟΟὨλλ]658, ΠΗ ΤΉ ΘΙ- 

8016. 

νοῦσος, οὐὅ, ἦ ἀϊδθᾶ56, Ρ]αρτο, ρϑϑὺ- 

(6 Π06}. 

οἰωνός, οὔ, ὁ ὈΪτά, ν] ΓΘ, ΟἸΏΘΏ. 
ὀλέκω ΚΙ]1, ἀοϑύσου, τΐῃ. 

οὐ (οὐκ, οὐχ) ποῦ, ΠΟ. 

πάτρη, ἧς, ἡ Τα ΒΘ ]Δηα, ηαὐϊνο Δ}. 

πέμπω 56η(, Θϑοοχῦ, οΘοπαποῦ. 

πολλός, ἡ, ὄν Τηθοἢ, Ἰηϑηγ, Πὰ- 
ΤΩ ΘΙΟΊΙΒ, 

πυρή, ἧς; ἡ ([ὙΠ6Γ8]) Ῥγτχα. 
στρατός, οὔ, ὁ ΔΙΊΩΥ, ΘΗΟΔΗΡΙηΘΗΐ, 

Βοϑβῦ. 

τελείω ΔΟΘΟΙΏΡΙ15Η, {π|0]], Θοτη »]Θὗθ. 
τεύχω ἅο, τη 6, Ῥϑυΐοσσω, [51 0, 

ΟΔΊΙΒ6, ῬΓΘΡΆΓΘ, 
τίς, τί Ὑ Ποῦ ὙΒΙΟΠ ὁ ψμαὺ (τί 

ψῃγ ἢ) 
φέρω ῬθδτΙ, Ὀχὶπρ, ΟΔΙΥΥ. 

φίλος, ἡ, ον ἄθαν, ἀδυ]ηρ, ἸΟΥΘΙΥ, 

Ῥο]ουϑα. ΒΣ 

Χρύση, ης; ἡ ΟἾχγϑβᾶ, α ἰοιοη. 
ψυχή, ἧς; ἡ 5081, Ὀτοαύῃ, 1116, ΒρΙ τ], 

ΝΟΤΕ. --- ΝῸ ποτὰ ψΨ1] 6 ᾿συπα ἴῃ δὴν σϑδᾶϊπρ' Ἰθ5θοῸι ὙΠΟ Πδ5 ποῦ 

Ἡχϑὺ Ῥθθὴ ρίνϑῃ ἴῃ ἃ βρθοΐδὶ γοοδϊασγ. 11 ὑπ βὑπαθηῦ ψΨ111] ΤθιηουὶΖθ 
δοουχδύθιὶν 411] 86 σουὰβ ἴῃ δ ἢ 5Ρ60181 γοοδθι]αγν, 1 “111 ποὺ Ρ6 
ὨΘΟΘΘΒΑΤῪ ὕο οοηϑα]ῦ [86 ρο ποτα γοοδὈ]ᾶτν αὖ ὕΠ6 Θπά οἱ 0ὉΠ6 ῬΟΟΪΚ, 

ΓΥδηβΙαία: 

81. 1. ἀείδομεν θεὰν θαλάσσης δεινῆς κλαγγῇ πολλῇ. 

ὦ. οὐκ ἀτιμάζουσι θεούς. ὃ, βουλαὶ ᾿Αχαιῶν οὐχ ἁνδάνουσι 
-" ἑώ ΄Ὁ ΠΡΟ -“ ͵ ΜΕ ὦ " 3 ,ὔ Ἁ 

θεᾷ καλῇ θυμῷ... 4. βαίνει ἐκ στρατοῦ ᾿Αχαιῶν εἰς Κώλλαν καὶ 
ἤ 3 7 ,.ϑΑὼ0ὩὙ Ἂ φέρει ἀπερείσι’ ἄποινα θεῷ. 

τὸν καὶ τεύχει πολλοὺς ᾿Αχαιοὺς ἑλώρια οἰωνοῖσιν. 

καὶ θεαὶ ὀλέκουσι λαὸν ᾿Α χαιῶν. 

8. ἦσαν πολλαὶ θεαὶ ἐνὶ θαλάσσῃ; 
ἐπὶ θαλάσσῃ. 10. λύετε στρατὸν ᾿Αχαιῶν. 

κακὸν ; 

᾿ φ Ἂ , 2... ἃ ὃ. νοῦσος κακὴ βαίνει. ἀνὰ στρα- 

6, καὶ θεοὶ 

7. τίς ᾿Αχαιῶν ἔχει θυμὸν 
9. καίει πυρὰς 

11. παάτρη ἐστὶ 



.ΕΒΒΟΝ ΥΠΙ [32.-.31 

φίλη ψύχῃ μῦρίων ᾿Αχαιῶν. 12. τίς πέμπει στρατὸν ἐκ 

Κώλλης εἰς Χρύσην; 18. βουλὴ κακή ἐστιν, ἁνδάνει δὲ θεᾷ 

θῦμῷ. 414. τί ἀείδετε ; 

82. 1. ΤΠ Αομδθδῃβ βίηρ ὕπ6 Ὀϑαα] σοα 6885 οὗ [Π8 ἐθτ- 
Τ10]6 5β8θ08. 2. 9 ἀο ποὺ αΙΒομοῦ Π6 ρσοάϑβ, ἴοῚ Π6Ὺ ἃτ6 αἀθ δ. 
ἴο (ΟὉ1) 808]158εΎ. 8. ΤὴΘ ρῥ]δὴ8 οἱ ὑπ6 ΔΙΤΩΥ͂ ἅ16 Ὀ]θαβίηρ ἴο 
ὑῃ6 σοαάθδβ ἴῃ (61) ΠΟΌΪ6 βδοὰ]. 4. Μϑὴγ Αομδθδὴβ ΓΘ 

σοΟϊηρ᾽ ἔτομι [ῃ86 Θηποδηιριηθηῦ ἃηα 16. ὈΥΙΠρΊηρ ΘΟἸΙ 1688 
Θ᾽ΟΓΙΟῸΒ ΤϑΏΒΟΙΩΒ ὕο ῃ6 σοᾶβ. ὅδ. ΤὨΘ 601] ρίαριιθ ἀθβύσουβ 
86 ῬΘΟρ]Θ δηὰ τηϑῖζοβ ἐμ 6 ΔΥΤΩΥ͂ ἃ ὈΟΟΥΥ [ῸΥ οΘΟἸΗ 1655 ὈΪΙΤ6Β. 

6. Υὲὰ ἀο ποῦ Ββἷηρ, ἴοΥ 1 15 ποῦ ρῥ]θαβίηρ ὕο {μ6 βοὰ] οἱ {86 
ΡΌΔαΘΒ5. 

ΠΕΠΒΟΝ ὙΠ| 

ΒΕΟΟΝῸ ῬΕΟΙΕΝΘΙΟΝ (Οοπέϊπεεα) 

38. ὅανϑσδὶ ψοσαβ (4]] οἱ ὕθτα Ῥτοποιῦηβ οχοθρὺ ἄλλος, η, 
Ο) 816 ἀθο)ηρα ᾿κ6 κᾶλός, ἡ, ὁν (121), νι ΠπΠ6 Θχοθρύϊοῃ 

ὑμαῦὺ ὕμθ ἡθαΐθυ πομῃηϊηδῦϊννθ, ϑοοιδαῦϊνθ, Δη6 νοοϑῦϊγθ ΒΡ ]ΔΓ 

ΘΏΑΒ 1ῇ -ὁ ᾿μδύθδα οἱ 1 -ον. 

84. ΤΉΘ56 ΨΟΙΑΒ ἃ: 
. . ὅς, ἥ, ὅ γοίαϊυο ργοηουσι, 10, Ψ Β1ΘΏ, τυ δύ. 

ὁ, ἢ, τό αφηιοτιδίγαϊἑ να, ρογϑοπαΐ, απαᾶὶ γείαίζίυς ργοτιοιη, ὑ818, ὑμαῦ; Β6, 

8586, 1; ψο, ψ Βῖοἢ, πΒαῦ. 

(ὃ κεῖνος, ἡ, ο ἀοπιοπδίγ. ργοῦ., ὑμαὺ (016), Β6, 586, ἰὕ. 
αὐτός, ἡ, ό, ἱπιίοτιδῖυα ῬΥγΟΊι., 5611, Ἀὐτη (5617), ΒοΓ(85611), ΘΕ ΒΆΤΩΘ. 
ἄλλος, ἡ, ο οὔμοὺ, διηιούμου. 

85. Τϑᾶτη {16 ἀθοϊθηβίοη ὁΐ [Π686 ψοτσαβ αοέ. "Ἰρῦ, 118--:14}.. 
86, Ορίϊοπαΐί: 

37. ΝΟΟΑΒΟΚΑΒῪ 
ἀλλά Ὀυΐ, ΠἸΟΥΘΟΥΘΥ. δῖος, α,' ον ῬΙΨΙΝΕ; ΒΘ θυ, 51ο- 

ἄλλος, ἡ» ὁ ΟΥΒΘΙ, Θηοὗμ 6 υ, ΥἹΟᾺΒ. 

αὐτός, ἡ, ὅ 5611, ΒἸπη(5611), ΒοΥ (8611), (ἐδκεῖνος, ἡ, ὁ ΞΞ κεῖνος, ἡ, ὁ ὑμαῦ 
ἰυ(5611), βαιηθ. (ομ6), 6, 586, ἰύ. 

1 Ὁρο]Ἰ] 6 116 θάλασσα. 
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88.391 ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

ἑκη-βόλος, ουὅ, ὁ 1γ66-Βῃοούδυ, ϑ8δυῃ.- ὁ, ἣ, τό (15, ὑμβαῦ; μ6, 8π6. ἰὖ; 

Βῃοούου, ερίϊιει 95), .4,ροϊϊο. Ογῖφε Ψ0, ψὨΪΟΏ, ταῦ. 

παϊΐϊψ απ αἀ]εοίῖυε: ϑῃοούίπρ 8δο. ὅς, ἥ, ὅ ψγ8ο, ψΙΟΏ, τυ ϑῦ. 

οογᾶϊπρ ὕο ΜΨ11 (ἀδδῖσο, 1πο]πᾶ-ὀ οὕνεκα (οὐ ἕνεκα) ὈΘοδΆΒ6. 
ἰΐοιι, ῬΙΘΔβ16) ; α8 δυβί. : ἔτθο σκῆπτρον, ου, τό ΒΟΈΡΥΤΕΕ, 56, 

ΒῃὨοοίθυ, ϑβιγοβῃοοίθσ, 8887)}0- τέ (δηοίιεϊο, ροδίροϑετῖυε) ἀῃᾶ, 4180; 

Βῃοοῦοσ, τέ... τέ (οΥ τέ... καί, οΥ καὶ 

κακῶς 6Υ1}γ, σ]οΚοάϊγ, ἨΔΣΒΉ]Υ, ονον τῷ Ρούῃ. .. 8πᾶ, ποῦ ΟΠ]Υ͂ 
Ὑ1ῸΏ ΘΥ1] ΘΟΠΒΘΟΆΘΗΟΘΒ. ενονς Ραΐ 84]80. ᾿ 

κεῖνος, ἡ, 0 ΞΞ ἐκεῖνος, ἡ, Ο. χρύσεος, ἡ. ον ρΌ]Δ(6η), οἱ ρο]ά. 

ϑουιγαύννοβ : 8]]ο- ραύῃγ ; δυϊ ο-τηύῦοῃ, -ὌΥᾶου, -ΡΎΔΡΗ, 

-ΠΟΙΩΥ͂ ; ΟὨΤΥ Β-8 ὈΠΘΙ]1Π1, -8}}15, -ΟἸ 6. 

Γτγδηβαίθ: 

38. 1. δῖος ἑκηβόλος αὐτὸς ἀείδει, ἀλλ᾽ οὐχ ἁνδάνει ἄλλοισι 

θεοῖσι θύμῷ (996, 1009). 2. κεῖνοι ᾿Αχαιοὶ ἀτιμάζουσι τοὺς 
θεούς. 8. ὁ ἑκηβόλος πέμπει νοῦσον κακὴν ἀνὰ στρατὸν ω) μ μ) Ρ 
3 »"» Ἀ “ 3 ἤ Ἂ -ὔ| [τὰ Ν 2 - Υ͂ 

Α αιῶν καὶ κακῶς ὁλέκει κεῖνον λᾶον, οὕνεκα τὸν ἀπμάζουσιν. , γ 
- ΄ τ - ζ τς 4 οὐκ ἀτιμάζομεν τοὺς θεούς, οἱ ἔχουσι σκῆπτρα χρύσεα. ὅ. ὁ 

ζ ἮΝ ΕΞ 

ἑκηβόλος τε καὶ οἱ ἄλλοι θεοὶ φέρουσι χρύσεα σκῆπτρα κᾶἄλά. 
- .« - - 

θ. τίς τεύχει τὰ σκῆπτρα ὕσεα τοῖσι θεοῖς θαλάσσης ; χ ἣ ὑλάσσης ; 
ΑΥ “ »" -" 

Ἰ. ἀείδει ἑκηβόλος αὐτὸς βουλᾶς ἄλλων θεῶν τοῖσιν ᾿Αχαιοῖσιν; 

8, εἰσὶν οἱ ᾽Αχαιοὶ κἄλοί,. οἱ ὀλέκουσι τὸν στρατὸν καίουσί τε 
λ τ ὰ 9 ς θ δ δ ὃ - θ λ ΄᾿ "᾽ Ν Ν 

τᾶς πυρᾶς ; . ἡ θεὰ τῆς δεινῆς θαλάσσης ἔχει τὸ σκῆπτρον 
«{ 2.Χ οὶ κ 2. Ἀὶ ς 7ὔ 7 ’ὔ 

χρὕσεον. 10. ἐνὶ τῇ πάτρῃ εἰσὶν αἱ πυραί. 1]. τίς τεύχει 

τὸν στρατὸν ἑλώρια τοῖσιν οἰωνοῖσιν ; 

39. 1. Τῦοο5 86 ἀϊγίηθ ἴγϑθϑ- ϑῃοούθυ ΒΙτη8611 βηρ ὕΠ6856 
ὩΟΌ]Θ Ρ]8η5 οἵ {Π6 ροᾶβΒ» 2. ὙῺῊΥ 1β 1ὖ ποῦ ρΡ]θαβιηρ ὕο ὑΠ|6856 
οὗμοὺ σοᾶἂβ γγχᾷο 816 ἴῃ 0ῃ68 8082 ὃ. Τῃδὺ Αομδθδῃ αἀΙἸΒΠΟΠΟΥΒ 
ὑποβθ ροαβ οὗ (15) [ϑῦμουαηα γο ἤν ὑμ686 ρΟ] θη 85060Ρ- 
ἴτπθ05. 4. ΤῊΙΒ ἔγθθ-ῃοοῦοσ ΒΘη 5. ΤΠΘΠΥ͂ 6.11] Ρ]ᾶριιθ5 Ρ 

ὑΠτΟῸρΡἢ ὑμῶῦ οδρ οἱ {86 Αομαθδὴβ δῃηα αἀθβύσουβ ΘΟΌ {1655 

ΡῬΘοΟρΙθ (Ρ] 0181}, Ῥθοϑῦβθ ὑῃ6Ὺ ἀἰβῃομοῦ πη. ὅ. ἼηΟ [15 
ῬΌΣΒΙΗρ᾽ ὕΠοΒ6 ἔΌΠΘΙΆΙ ΟΥΤΘΒ οἱ ὑπ Αομδθϑῃβ ΟΥ̓ ὑῃ6 ὑθυγιῦ]6 
Βθὸ ἡ 6. ΤΠὶβ ἔγθθ-βῃοοῦύοσ. τ κὸ5 ΘΟΌὐ]6 55. ΔΟΠαθδηΒ ἃ 
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ΓΈΕΒΒΟΝ ΙΧ [40-43 

Ὀοοῦγ ἔου [}6 Ὀὲταᾶβ, θθοϑαβα ΠΟΥ ΟἸΒΟΠΟΙ μεθ Ὀθδαθ} 
ροβάθββθ8 οὗ [86 5θᾶ. 

ΓΕΩΒΟΝ ΙΧ 

ΤἸῊΕ ἹΜΡΕΒΕΕΟΤ ΟΕ ΨΕΝΒΒ ΙΝ ὦ 

40. Τθατη : 1) [Π68 ῬΥΙΠΟΙΡΙ65 οἱ ὑμ8 Τοντηδίϊοη οὐ ἐδ ἰχη- 
ρῬογίθοῦ, 880-840. 

2.) 86 ᾿Ἰτπιρϑυϊθοῦ δοῦλνθ ἱπαϊοδύϊνθ οὗ λύω, 904. 
41. Ορίύϊοπαΐ : 

42. ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΗΥ 

ἄλλῃ 6Ἰβθνοσο. 
᾿Αργεῖος, ου, ὃ Ατρῖνο, ατεοΐ. 
-δε τοῖϊίἢ αος. 88, 4, ἴο. 

διά αάν., απ Ρ»ΥΌρ. εὐὐϊδ σόη. απά 

αοο., ῬΒσΤοΟΡ, οἡ δοοουηὺ οὗ, ὉῪ 
ΤήΘ88 Οὗ; αὐν., ὈΘύνγθθῃ, διλοῃρ'; 

εὐ σοπ., ὉΏχοΟυρΡῈ; τοὐ αἀοο., 

ΦΒτοΟρΡ, ὈΥ Τάθϑηβ Οὗ, οἡ 80- 

οουμῦ οὗ, ἀστ]ηΡ. 

διίςφιλος, η. ον ἀθδχ ἰο Ζθϑυβ. 

εἴρω 5ρ6 δῖ, 587, ὑ6]], 

ἐμός, ἡ, ὄν ΤΩΥ, ΤΩ 6. 

ἔργον, ου, τό (ἔεργον) ΟΙΚ, ἀθθ6ά, 

ΘΟΟΘΟΙΩΌ] ΒΗΘ. 

θεν σοη. ὁπάτηρ 188, 8, ἵτοτη. 

Κλυνταιμ(ν)ήστρη, ἡς, ἡ ΟἸγίδο- 

τη (Π) δῦσα, εοὐξε 97 Α ψαηιθηνηοηι, 
ἰφαάον οΥ ἐδ γγοοῖβ δφίογο ἼΤτον. 

δλὸ ρ»γουσα ὠπγαϊ ζμΐ ἰὸ ΠΟΥ ἢιι8- 

ναπα ἴπ ἢϊς αὔδοπσο, απὰ πιιγ- 

αἰογοα γι ὁπ ᾿ἴ5 τούωγηι ἤοηια. 

μαντοσύνη, ης, ἡ σἸΠ οἵ Ῥτορῆθου. 
οἶκος, οὐ; ὁ ΠΟΌΒ6, ΒΟΙΠΘ. 

᾿Ολύμπιος, ἡ, ον ΟἸγΠΏΡΙ ΔΗ. 

Ὄλυμπος, ου, ὃ ΟἸγΏΡυΒ. 

Πρίαμος, ου, ὁ Ῥηίδτῃ, ζΐπσ ὁ ΤΥον. 
σός, σή, σόν γΟΌΣ, γοῦτ8. 

Ἰδοχιναύϊνοβ : αἸθτπθίου ; ΘΙΡ, ΘΗ-ΘΡΡῪ; Ιηϑη 10, ΙΔ ὑ]8, 

ὩΘΟΓΙΟ-ΙΤΩΘΠΟΥ͂ ; ΘΟΟ-ΠΟΙΊΥ, -ἸΟΡῪ. 

ΓΤ τΥδμβίαΐθ: 

48. Ἵ. ὁ ἑκηβόλος διὰ μαντοσύνην εἴρει βουλὰς τῶν θεῶν 

᾿Αργείοισιν. 2. 
3 Υ ᾿ 

Ολύμπῳ. ὅ. Ο 
3 ΄ ς ἦ 2 Ἂ" 

Αχαιούς τε ἑλώρια οἰωνοῖσιν. 

ἔργα κακὰ διὰ βουλὴν θεᾶς. 

θυμὸν ἔτευχεν τὰ ἔργα δεινά. 

ὥλεκον πολλοὺς ᾿Αργείους. 

οἱ ᾿Ολύμπιοι θεοὶ εἶχον (880) οἴκους ἐν 

ἑκηβόλος διΐφιλος ἔτευχε τοὺς ᾿Αργείους 
4͵ ᾽Αχαιοὶ ᾿Αργεῖοί τ᾽ ἔτευχον 

ὅ, Κλυταιμ(ν)ήστρη διὰ τὸν 
6. Πρίαμος λᾶδς τε ἹΠριάμου 

τίς εἴρει τὰ σὰ ἔργα κακὰ 
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Πριάμῳ; 8. τὰ ἔργα ἐμά ἐστι (918, 1) κἄλά, οὕνεκα ἔτευχον 

βουλὰς θεῶν καὶ θεάων διὰ τὴν μαντοσύνην. 9. ἐπέμπομεν τὰ 

χρύσεα σκῆπτρα εἰς οἶκον Ἰ]ριάμῳ:- 10. ἐκαίετε τὰς πυρὰς 

δεινῇ κλαγγῇ; 11. οὐχ ἥνδανε ἡ βουλὴ θεᾷ θαλάσσης θυμῷ; 
12. αἱ θεαὶ ἀείδουσι τὰ καλὰ ἔργα τῶν θεῶν, ἑκηβόλος δὲ βαξ- 

νει ἄλλῃ. 18. εἶχε (886) Πρίαμος ἀγλαὸν καὶ κἄλὸν οἶκον. 

44. 1. ὕἴἼ7)΄Ὺὴο. Ρῥτουρσμῦ ὑπ686 ὁουπί]885. ΒΒ Ϊ αἰ ἢρ᾽ ΤἈΠΒΟΙῚΒ ὕο 

86 Ὀθααθια] ποῖ οἵ ναι ἡ 2. Τὰ Αομδθδηβ δηᾶ {16 
ΑΥΡΊνΘΒ ὈυΓΤΠΘα ΤΔΏΥ [ΏΘΓΆ] ΟΥΤΘΒ 

τι γΟὰ ὈΘ]ον θα Τα θυ]. 8. ΟΙγ- 

ἰδ (ἢ )οθῦσα γχὰ8 ψΙΟΚΟα ἃπα Ῥου- 
Ϊοσιαθα την αἀτοδα[α] αἀθθᾶβ. 4. 

ΓΒΕΤΟΟΡ ὑῃμ6 ρον οὗ Ῥγόρῆθου νγ8 

[61] ἸηΔῊΥ Ρ] οΥ]οὰβ ἀθ6α8 οὗ {886 ροᾶβ.. 
δα σοάάθθβοβ ὴΟ ἢᾶνα ΟἸγμρίδη 
ἤοϊηθθ. ὃ. ΜῪΥ ἀθρθὰβ ἃ16. 200]6 
Ῥυῦ ὙΟΌΙΒ 8΄6 οονασαϊγ. 66. Τῇθ 
σοᾶβ ββῃηῦ 80 6ν]] Ῥ]αρὰθ ἊΡ ὑΒτοὰρΊ 
[Π6 οδῺΡ 8ηα ἀδβύτογθα δὴν Α0η86- 

Δη8, Ὀαδοδαβα ὑΠΘΥ αἸΒῃοποτθα ὕῃθ ἔγθθ-βῃοοίΐθσ. {. 10 νγὰβ 
ποῦ ρΙβαβίηρ ὕο ΟἸγύδοιῃ ()δδύτα ἴῃ (861) ψ]οΚΘϑα 808]. 

ΤῊΝ ὅ' ΑΒΤΙΚΑ ἃ ΡΕΕ- 

ἩΧΒΤΟΒΙΟ ΒΎΜΒΟΙ, 

Οὐτγοῦ οἷα γὰ586 Ἰουπὰ αὐ ΤτοΥ. 

ΠΌΡΟΝ Χ 

ΤῊΕ ΕὔΤΌΕΒΕ ΑΝῸ ΑΟΕΙΒΤ ΟΕ ΕΒΒΒ ΠΥ -ὦ 

45. Τιϑᾶτη: 1) ὑμ6 ρεϊπμοίριθβ οὐ ὑπο. ἑοτταδίϊοπ οἵ ὑπ6 
Ταύατα δηα 6 δοιϊδϑῦ οἱ νϑυῦρ8, 841--ὅδ᾽. 

2) ΤΏ ξαύατο δηα δου δῦ δούϊνθ Ἰηαϊοδύνν οἱ λύω, 904. 

40. Ορίϊοπαϊ : 

41. ᾿ ΝΟΟΑΒΟΓΑΒΥ 

ἄγιω, ἄξω, ἤγαγον, 868; 8θὅ, 1,4, ἀνάσσω (Εανακ-), ἀνάξω, ἤναξα, «εὐἱίν 

1οδα, αἀτῖνο, οοημα ποὺ, ὈΤ111Ρ, ΟΔΥΤΥ, σ6γ., 986, τὰ} 6 (Ογ61), σᾳατα, ῥτο- 
δκθ. ᾿ ὑοῦ, 
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ΓΈΒΒΟΝ Χ 

ἄριστος, η; ον Ὀοδὺ, ΟΡ] ϑὺ, Ὀσᾶν- 

οϑύ, Γαϊτοϑῦ, δωρετί. οΓ ἀγαθός, ἡ, όν 

δοοά. 
αὖτις (Ὀ8401Κ) ἀραῖτι, ΔΘ Υ,. 

Δαναός, οὗ, ὃ Ἰθαπδᾶπ, Οτεεΐ. 

ἑκατόμ-βη, ης,» ἦ ἨΕΒΟΑΤΟΜΒ, 858011- 

ἔς, α πωριδοῦ 97 απϊπιαίξ (οτὶρί- 
παϊϊψν οπὲ ἀωπαάγοα σαἰίϊ6) οἹεγοα 
ἤη) 5 ΟΥ̓ 66. 

θάνατος, ου, ὃ ἀθείῃ. 

Ῥοευιναύννοθ : ρδ6ᾶ-, ἀδιὰ-, 

[48-.49 

Ἴλιος, οὐ, ἡ Πίπχῃ, Ττογ; 2) {86 

Τχοδᾶ, 46. 86. σϑρίοῃ. διουηᾷ 
ΤΥΟΥ. 

μεγάθυμος, ἡ; ον ογοαί-Βου 64, Ὀγδνθ. 

ὄχα (Ὁγ)) ἔδτγ, τη6ἢ, ΘΟὨΒΙἀΘΣΔΌΙΨ. 

πείθω {πειθ-, ποιθ-, πιθ-), πείσω, 

ἔπεισα {(πέπιθον) ρΡογβυδᾶθ, Ὑ1Ὲ 

ΟΥ̓ΘΥ, 115] 68, 

φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα Ἰογθ, σΠρτ- 

150, δῃη οσύαϊη ΠΟβριῦ]Υ. 

ΒΥ -ΘΘΟΘῸΘ;; ΦΓΙΒΟΟ-ΟΓΔΟΥ͂ ; 

ὑπδηδύτ-ορββ, ϑα-ὑ μηδ 610, ὃ. 

ΝΟΥΙ. --- Πεπορίογίι ἐλε ἤἔγϑί ἰγες γΌΥηι5 ὁ αἰΐ σοπιρίδίε υεγὦβ, αΒ ἠουπά 

ἐπ ἐλ ι6 υοσαδωΐαγῳ, εὐ δ ἰδλ6 3γϑι ρόγϑον εἰπσωίαν 9 {6 γγθϑθπί, ξωΐωγο, απὰ 

αογὶοί αοἴνο Ἰπαϊσαΐνα. 

Ὑτδπβιδίρ : 5 

48. 11. τίς ἣν ὄχ᾽ Ἰκρὼ Δανάῶν; 

ἤνᾶσσεν Ἴλου ἐξιος 

ἑκατόμβας πολλᾶς εἰς “τιμὴ 
πολλῃς ἑκατόμβησι κᾶἄλῃσιν. 
καλοί εἰσιν; 

Τλ}6856 μου ὅδ ῃιαδίεγεα αὐδοίωζοῖψ. 

2. Πρίαμος μεγάθῦμος 

οὐκ αὗτις ἄξουσι Δαναοὶ μεγάθῦμοι 
ῇ 4, οὐκ ἔπεισαν ἑκηβόλον 

δ. οὐ φιλήσομεν θεούς, οὕνεκα 

6. Δαναοὶ τεύξουσι θάνατον Πριάμῳ ἐν "Ἰλίῳ. 

ἐφίλησα θεὰν θαλάσσης, ἀλλ’ οὐχ ἥνδανε ἑκηβόλῳ θυύμῷ. 
2 7 ," 7 Ὰ 

8, ἀείσομεν καὶ πείσομεν θεούς. 9. ὄχ᾽ ἄριστοι ἐν "Ἰλίῳ τὰ 
εἶπον [εἴρω 517] Πριάμῳ, ἀλλὰ τοὺς ἠτίμασεν. 
Ἵ Ν Ν Υ͂ 2 2 3 ἔν οὗ 

ἔπεμψε τὸν στρατὸν ἄριστον ἐπ Ἀργείοισιν. 

10. ἹΓρίαμος 
2) 

ἔβησαν 

[βαίνω 517] αὖτις Δαναοὶ εἰς Ἴλιον, ἀλλ᾽ οὐκ ἔπεισαν Πρίαμον. 
12, ἀείσομεν ἑκηβόλον ὄχ᾽ ἄριστον θεῶν, οὕνεκ᾽ ἤγαγε [ἄγω] 

Δαναοὺς εἰς Ἴλιον, 

49. 1. ΤΠ6 ρτοαύ-βου] θα ΔΟΠΔΘδῺΒ. γ1}}1 ποῦ ρουβθαδᾶθ ὑΠ6 
ἔγθϑ- ϑῃοούθυ. σχιῦῃ οΟΟΟ]Υ Πθοδίοτη 5, αὖ 6 γ}1}} ῬΥθρᾶσθ 6 υ]]- 

αἀθαῦῃ ον 0η6 Ῥθορῖὶθ. 2. ΤΏ6 ῃοθ]θϑῦ οὐ ῃ6 ΑοΠδΒΘΔῊΒ 
νγοηὺ ἰο ΠΙᾺ}, αὐ ὕπο γ αἸὰ ποῦ ρϑυβαδαθ δ 808] οἱ Ῥυδπηι. 
8. ὟΥ 6 588}1 βἴπσ, Ὀθοδιβθ {16 σοᾷβ παν 168 (α07.} {16 Ρθο- 
ΡΙ6 ἰηΐο Ἴλου. 4. δα 5141} αν τωϑηῦ Β] 1 ἰηρ' ΡΟ] θη 

1δ 



50] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

βοθρύγσθβ. ὅ. Πιὰ γοὰ ποῦ ἰογϑ [η8 σΟΟαΒ γγῆ0 ἢδνθ ΟἸ 018 
Ὠοιηθθ 6. ΡῬγίδση 5841} ποὺ σὰ] ΠΙαση ἄρδῖη, [ῸΓ 

ΑΟΒδθδηβ ᾿711] ῬΥΘΡΆΓΘ Θν1] ἀθαύῃ ἴου ἶσα. {. Ὠ1ὰ 6 8088 
ἴο 8 ὈΘϑαῦ Ὁ] σοάαθηβ οἱ [Πη6 βορα 7 ὃ. ΤΟΥ Ψ1] ρϑυβαδς 
86 ΒΟ00}}5 οὗ [η6 σοαβ στ ῦ} Δ ΕΥ Ὠθοδύου 8. 

᾿ νοεῖς ὑνχ᾽ τι Ὑδῃ ἯΠ ΠῚ ΙΑ 

ΚΥΓῚ τ ΣΡ Ὁ πῇ 
ἘΠΕ "ἢ, ἣν Ων τ -ὐλ 

ι, τ ΕΞΞΞ: ἘΣ τ 
ι Ν ΟΝ Ἐς 
νὰ Ὁ. τ ; ΞΞΙΞΞΞ 5, 
Ἷ, ΠΠ Ἔσο οι ἔμ 

. ̓  ,. " ἡ]! Σ πέσαν ̓ . - 
ἸΝ}]} 

ἢ}}}}}}} ᾿ 11: 
ἢ] ᾿ 

“. 
“πον 

“-«““Ππνν 
ΑΝ Μ0} ̓  Ζ, 

ἢ ἤν ἠ 

ἘΙΧΟΛΥΑΤΙΟΝΒ ΑΤ ΓΈΆΚΟΥ 

ΤῊ ρτϑϑῦ βογίῃοαδύ ἑοννθν Οὗ. 8 βἰχίῃ οἱὖγ. ΤῊ βίαῖνβ ἴο 86 εἰσ ῦ ἀαδίθ᾽ τοι {86 αἰρατα οἱἑ; 

ΓΕΒΒΟΝ ΧΙ 

ΜΑΒΟΘΠΙΝΕῈ ΝΟΥΝΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΕΙΕΒΤ ΘΕΟΙΓΕΝΘΙΟΝ. 

ΟΟΝΡΟΥΝΌ ΨΕΈΝΒ5 ἡ 

δ0. Τιβᾶτη : 1) ὕμ8 ἀθοϊθηβίοη οἱ ᾿Ατῤρεΐδης ἃ αἰχμητή 

664-61. 
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ΤΠ ΈΠΒΟΝ ΧΙ [51-54 

2) ΤΠ ῥυποῖρ]θβ οὗ ὑμ6 ἔοτιπδύϊοθ οἱ οοιηρουπα νϑ Ὁ 8, 
888.-890. 

δ1. Ορέϊοπαϊ : 

δ2. ΝΟΟΑΒΟΞΑΗῪΥ 

᾿ἀνα-βαίνω (βαν-, βα-), ἀναβήσω (ἀνα- 

βήσομαι), ἀνέβησα (ἀνέβην) ρΡῸ 

ὯΡ, δϑοθῃᾷᾶ, διιθᾶσκ. 

ἀπο-λύ-ω, ἀπολύσω, ἀπέλυσα 100Β86, 

βϑὺ ἔγϑθ, γθίθδϑδθ, 

᾿Ατρεΐδης, ἄο (εω), ὁ 505 Οὗ Αὐγθϑαβ, 
ὐϑμαϊυ γε ο᾽8 (0 «Α σαπιοηηοτ. 

κατα-καίω (καυ-, καρ-, και-), κατα- 

καύσω , κατέκηα ῬΌΓΤΙ, ΘΟ ΒΌΤΩΘ. 

Ἐκλεύω (κλευ-, κλερ-, κλυ-), --- ἔκλυον 

οἱ φόη. 984, Ἦθδι, ἨΘΔΙΓΘῊ 
0. 

μεφξἔειπον ΟἹ μετεῖπον -Ξ- μετὰ εἶπον 

Ππ 

ΕΡΥδαβι αὖθ : 

(Γε:π-), 9 αον. 9} εἴρω ΒΡΟΚΘ 
ἃτλοηρ, Δἀατοδβθα, ΒΡΟΚΟ ὕο, 

ὅτε ΘΠ (661). 

Πηληιάδης, ἀο (εω), ὁ 808 οἱ ῬοΙΘαΒ, 

«οἰηίο8. 

προσ-ἔειπον ΟΥ προσεῖπον Ζ9 αογ. 

εἴρω (Ἐεπ-) δάαγοεβθα, ΒΡΟΚα ὕο. 

τότε ὑῃθῃ, δὖὺ ὑπμαὺ ὑπη6. 

χολό-ω, χολώσω, ἐχόλωσα ΔΗΡΈΥ, 61.- 

ΤΌΡΘ, ΨΟΣ. 

Χρύσης, ἄο (εω), ὁ ΟἜτγδθβ, α ρτίθϑβί 
ΟἹ ἰμ6 φοὰ, 4 »οίϊο, ἤγοτιυ ἰδ 6 ἰοιση 
Ολτυβα. 

δ8. 1. κἄλοὶ θεοὶ ἔτευξαν θάνατον κακὸν δίῳ ἸΠηληιάδῃ, 

ὁ δ᾽ ἀνέβη πυρήν. 2. 
δῖος ᾿Ατρεΐδης ἠτέμασε Χρύσην. 

4, ἑκηβόλος οὐκ ἔκλυεν ᾿Ατρεΐδᾶο, οὕνεκα ἠτίμασε 

ὃ. Χρύσης μετέειπεν ᾿Αχαιοῖσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ 
Ὁ [αν 7 2 εἰν « ὅτε κακῶς προσέειπεν ᾿Ατρεΐδης Χρύσην, 

. λᾶς. 
Χρύσην. 

ἥνδανε θῦμῷ. 6. 
τότε ἐχόλωσεν ἑκηβόλον. 

ἐφιλήσαμεν. 
ἄποινα ᾿Ατρεΐδῃ. 

ἑκηβόλος ὦλεκε λᾶὸν ᾿Αχαιῶν, οὕνεκα 
᾿ ε ͵ ΡΞ 

ὃ. κατέκηα ἑκατόμβᾶς πολ- 

Ἰ. ἀπελύσαμεν Χρύσην, οὕνεκα τὸν 

8. Χρύσης ἤνεικεν [φέρω, 51] ἀπερείσι’ ἀγλαά᾽ 

9. οἴσομεν [φέρω, 817] ἄποινα πολλὰ καὶ 
« “« 

ἀπολύσομεν Χρύσην, οὕνεκα τὸν ἐφιλήσαμεν, καὶ φίλος ἐστὶν 

ἑκηβόλῳ. 

ΠΠηληιάδης ἐχόλωσεν ᾿Ατρεΐδην. 
ς , - “π ἃ , 2 7 θυ δ θ -» 
ἑκατόμβᾶς κἄλᾶς, τότε ἐπείσαμεν θυμοὺς θεῶν. 

10. τίς φέρει ἄποινα Χρύσᾶαο ᾿Ατρεΐδῃ; 11. δῖος 
12. ὅτε κατεκήαμεν πολλὰς 

18. διὰ μαν- 

τοσύνην Χρύσης εἶπε βουλὰς θεῶν ᾿Ατρεΐδῃ ἸΠηληιάδῃ τε. 

δά. 1, ΤΏΘ Αοἤμδθδηβ δϑοθηαθα τηὖο ΤΊΟΥ δηα Κη]θαὰ {ῃ6 
ΠΟὮΌΪΟ τι. 2. Ὗ α Ῥατηθα ΤηΔ}Υ ΡΌΟΔΙΥ Βϑοδίοιηθβ ὕο [86 
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55-57] 

ΟἸγιρίδη ρῸάβ. 

ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

9. ΟἾγυβθ5 βρόκθ διβοηρ [ῃ6 ΑΟμδθδΠΒ 
(ἀαΐ.), Ὀὰὺ [86 βοῃὴ οὗ Αὐτθὰβ ἀϊὰ ποῦ Ἠθδυίςθῃ ὅο Ηΐτὰ (96Ή., 

984). 
Ὧθ αΙὰ ποῦ ἔγϑθ ΟἜγυβθϑ. 

ἸΏΔΏΥ ΤἈΏΒΟΠῚΒ ἴηὗο 6 ΟΔΙΡ οἱὗὐἨ ὑῃθ ΑομδθδΠ8. 

4. Τῆ6 Αομδθδμβ δάασθθβθθα 0ῃ6 βοὴ οὗ Αὐγϑαβ, θαΐ 

ὅ. ΤῊ 80η οὗ Αὐτθὰβ Ψ1] Ὀτὶπρ 

0. ὙἘο 

Ὑ}}} ρουβαδάθ {86 ροαβ σι την ΡΌΟΟ]Υ ΠδοδθομλθΒ ὃ 

ΓΡΠΘΟΝ ΧΙ 

ΕΕΨΙΕΝ 

66. Μοημηοῦῖζθο ὑῃ6 ΠΔΠΊΘ5 8η4 ΟΥΟΘῚ οἱ {Π6. Ἰοξξογς ἴῃ {π6 

Οτϑοῖκ δρμαθοὺ, 801. 
606. Βϑνϊθν 411 ὑῃ6 ἔοσυτὴβ ὑμπαῦ ἤδνθ θθθη ρίνϑῃ ἴπ [Π6 ρῥτϑ- 

οϑᾷϊηρ' Ἰθ550η85, ἃπᾷ ἸΘΆΙ ὑΠ6 ξο]] ον Πρ γΟΘΔΡΌ]ΑΣΥ ΔΌΒΟΙαὐθ)γ. 

δ7. ΝΟΟΘΑΒΙΙΑΗῪ 

ἀγλαός, ἡ, όν ὈτὶρΒύ, 5.1 ηϊπρ, ΒΡΙΘῚ- 

αἸά, ΒἸοσῖοαδ, 
ἄγ-ω, ἄξω, ἤγαγον ἰο4, ἄτγῖγο, οοη- 

ἀαποῦ, ὑσῖῃρ. 
ἀείδ-ω, ἀείσω, ἤεισα 5ϊηρ᾽ (οἵ), Ἀγτρῦ; 

οἰδηΐ. 

ἀλλά Ὀαΐύ, ΤΟΥ ΟΥ̓ Υ. 

ἄλλῃ δ᾽ βθνοχθ. 

ἄλλος, ἡ, ο οὔξμοχ, ΔηΟΥΒΘΙ. 
ἀν- (ἀ- δοζογο σοῃβον 8), ατὶ δ 6Ρα- 

γαδίο ργεοῖχ (" αἰρλα ρτγίναϊδυο ἢ), 
ποῦ, ὯΠπ-, α15-, -1655, ψι οσῦ. 

ἀνά, ἄν αἄυ., απ ρΡΥ76}. εὐὐϊ σοηι., 

ἀἄαΐ,, «πιὰ αἀοο., ἈΡ(ΟΏ), δἰομσ, ἊΡ 
ὉΒτοαρΏ, ὑΒσθοι, ΠὶρῸ οπ; ααῦὺύ., 

(αΡ)ου, ὉΒβοσθοι ; το ααΐ., (ἃ) 

οὮ, δίοηρ; ισἰ αοο., ὈΒΤΟΌΡῊ 

(οα), ἊΡ ῬΒτουρΡΆ. 
ἀνα-βαίνω (βαν-, βα-), ἀναβήσω (ἀνα- 

βήσομαι), ἀνέβησα (ἀνέβην) ρῸ ὉΡ, 

ϑιϑοθηᾷ. 

ἀνάσσω (Εανακ-), ἀνάξω, ἤναξα (ωἱϊῇ 

96η. 980) χὰ]θ (ον 61), ρσυδχᾷ, 
φχούθοῦ. 

ἀνδάνω (σεαδίε)), ἁδήσωτ, ἕαδον (εὔ- 

αδον), (ἡ ᾿αἀαἱ, 996) Ρ]6486. 

ἀ-περείσιος, ἡ, ον Ὀομπηά]685, οοσηῦς- 
1658, τη ΒΤ ΘΌ]6, 

ἄποινα, ων, τά ΥϑηΒΟΙΗ (5). 

ἀπο-λύτ-ω, ἀπολύσω, ἀπέλυσα 10086, 

βϑὺ ἔτθθ.. 

᾿Αργεῖος, ου, ὃ Ατρίγο, ατεοζ. 

ἄριστος, ἡ, ον Ὀοδύ, πολ] οϑῦ, Ὀστανθϑῦ, 

ἐαϊτοϑὺ (δμρογί. 9 ἀγαθός). 
ἀ-ττμάζω (τιμαδ-), ἀτιμάσω , ἠτίμασα 

αἀἸββοόμοχ, 8] ρ ὖ, 1.58], 

᾿Ατρεΐδης, ἀο (εω), ὃ δΒοὴ. οὗ Αὐτθι8, 

μδιμαϊψ γοξεγ5 ἰο Α, σαπιθηίποτι. 

αὖτις (8011) ἀρδῖῃ, δῆ θυ. 

αὐτός, ἡ, ὁ 8611, Εἰτη (8616), ὨΠΘτ (561), 
10(8611), βᾶχη6. 

᾿Αχαιός, οὔ, ὁ Αοβδθδῃ, Οτοοΐ. 
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ΓΕΒΒΟΝ. ΧΗ 

βαίνω (βαν-, βα-), βήσω (βήσομαι), 

ἔβησα (ἔβην) οοτΙη6, ρῸ, γγ{8}{. 

βουλή, ἧς, ἡ ῬΊα:, “{1}}, 8}, Ῥτ- 

ῬΟβ6, ΘΟΌ 86], ΘΟ. 61], 

γάρ (ροΞίροξιιυε) ἴοτ, ἴὰ 1δοῦ, 

Δαναός, οὔ, ὃ θαηδᾶτι,, Ογοεΐ. 

δέ (ροξίροϑδιυε) ἀπά, Ῥαΐὺ, ἴοτ, 80. 

«δε, ιὐἱίλ αος. (788, 4) ἴο. 

δεινός, ἡ, ὄν ὕδηγ!016, ἀυίαὶ, ἀγθδά 
(01), ἔβατσξμ]. 

διά, αἄσν., απὰ ῬΥεορ. ετἱῶε σοη. απὰ 
αδὸ. ὑΒτοῦρα, ὈΥ͂ τηθδῃβ οἷ, οἢ 
δοοοὰμὺ οἱ: αάτ., Ὀούνθθῃ, 

ΔΉ τ ρ᾽ ; τοὶ}, σοη., ὈΒΥΟΌΡᾺ ; τυ 

ασ6., ὈΒΤουρΡὮ, ΟΥ̓ Ἰηθδη8 οἱ, Οἡ 
δοοοχῃῦὺ Οὗ, ἀΤΊΏΡ. 

διέξφιλος, η,» ον ἄθδγ ὅο Ζθϑυβ, Ὀ6- 

Ἰονϑᾶ οἱ Ζθυ8. 
- δῖος, α, ον αϊνίηθ, ρΡΟΔ]ΙΚΘ, Ρ]ΟΥΟΒ, 

Ἀθάυθ)ν. 
εἴρω {(ξερ- Ερη-» ΕῪεὲπ-), ἐρέω, εἶπον 

(ἔειπον) 5Ρ68Κ, 88}, [68]]. 

εἰς (ἐς) αὐν., απ »γαρ. εὐ ἀδα. 
ἰηῦο, ὕο ; ̓π01}, ὑπογθὶῃ, 

εἰσί(ν) ἃτθ. 

ἐκ (ἐξ), αάν., απὰ ρ»γθρ. εὐἱδε σοη. 

οαὖ οὗ, (αν 7) ἔτοχι. 
ἑκατόμ-βη, ης; ἦ ̓θοδύογη!, 5Δου ]ῆοθ. 

(Ὀ κεῖνος, ἢ, ὁ ὑμδαῦ (οη68), Π6, 886, 

Ἰῦ. 

ἑκη-βόλος, ου, ὁ ἴτ66- 5ῃοοίου, οριϊ)οΐ 

οὕ Αροίϊο. 
ἑλώριον, ου, τό Ὀοοΐγ, 5ρΡ011(5), ῬΥΘΥ. 
ἐμός, ἡ, ὄν ΤΩΥ͂, ΤΩ]. 

ἐν(), εἰν αἄν., αγνὰ ρ»γόρ. ιυἷϊ], ἀαΐ, 

ἶπ, δτηοπρ, δῦ, ΟἹ, ὑμουθ(ἢ, -ΟὉ}). 
ἐπί, αἄν., απὰ ργερ. εὐἱ!}} σοτι., ἀαί., 

απὰ αοο. ὕο, (Ρ)ο, ἀραϊηβῦ, ὈΥ ; 
αὐν., (Ρ)ο", ὕμοσθοὶ ; τῦὶέδ σοΊ,., 

(αΡ)οῃ, οὐϑγῦ, ἀυσίπρ; ὐὐΐδ ἀαὶ., 

ὉΡ(ΟΗ), ἴῃ, ἔοτ, δροαῦ, δραϊ δῦ, 
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[57 

αὖ, Ὀ65146, ὈγΥ; ωἷῇ αες., ὕο, ἋΡ 
ὕο, ονϑσ, (}Ρ)0ῃ. 

ἔργον, οὐ, τό (ξεργον) ΨΟΚΚ, ἀθρά, 

τ νἀ ϑ νι, ἰθδῦ. 

ἐς -Ξ 

ἐστ τ Ϊδ. 

ἔχω (σεχ-, σχ- σχε-, 608, 619) ἕξω 

(σχήσω), ἔσχον πᾶνθ, δο]ᾶ, 

66. 

ἣν ψᾶ5. ἧσαν Ὅ6Γ6, 

᾿θβάλασσα, ης, ἡ 568. 

θάνατος, ου, ὁ ἀθεὐῆ. 

θεά, ἃς, ἡ ροάα 688. 
“θεν σέη. οπάϊησ (712), ἴγχοτη. 
θεός, οὔ, ὃ ροα, αἀϊν ἰδ. . 

θυμός, οὔ, ὃ διοαχί, 5808], ϑβρ τὶ, 

ΘΟΌΤΑΡΘ, ῬΦΒΒΊΟΉ, 

Ἴλιος, οὐ, ἡ Πίαπι, ΎὙτοΥ, ὑμ6 

Ττοδά. 

καί 8Δη6, 8150, Θυθῃ, ἔυυ ὑΘΥΤΆΟΥΘ. 

καὶ... καί Ροίᾷ.... 8δηᾷ, πού 

ΟἾΪΥ. .. Ῥυΐ 8180. 

καίω (καυ-, καξ-, και-), καύσω Ἐ, ἔκηα 

ὈΌΓΗ, ΘΟΠΒΌΆΤΩΗΘ. 

κακός, ἡ, όν ὈΔ4, ῬΟΟΥ, ὉΡῚΥ, ΤηΘ681, 
ΘΟ Τα ]ν, συ] οἸκϑα, ον]. 

καλός, ή, ὄν σοΟΟΔ(Π}), ΒΟΡ]6, Ῥτᾶγβ, 
[αῖν, τἱρβύθουβ, θοαα ], μδηᾶ- 

ΒΟΙΏΘ. 

κατα-καίω (καυ-, καρ-, και-), κατα- 

καύσωξ, κατέκηα ὈσΤη (ἀΟΥῺ), 

ΘΟΠΒΆΙΩΘ. 

κεῖνος, ἢ, Ο ΞΞ ἐκεῖνος, ἢ, 0 

Κίλα, ης, ἡ ΟἸ1]1ὰ, α ἰορη ὅτι δ 

Τγοαίὶ. 

κλαγγή, ἧς, ἡ ΟἸΑΝΟ, ΠΟΙ͂Β6, ΒΗ τΊοΙς, 
(αΡ)τοδνυ. 

Ἐλυταίμ(νγήστρη, ἡς; ἡ ΟἸγύδθιΙη- 

() 6βύσδ. 

Ἐκλεύω (κλευ-, κλεξ-, κλυ-), --, ἔκλυον 

(υἱδ, φότι., 984) ᾿ιθᾶτ, ὨΘΑΙ θη, ὕο, 



57] 

λαός, οὔ, ὃ ῬΘΟΡ]6, Βοδῦ, ΒΟ] ἴουγ. 
λύ-ω, λύσω, ἔλυσα 10086, ἴχα6, Ὀσρᾶκ 

ἀΡ, ἀοβύσογυ. 

μαντοσύνη, ης. ἡ δ1Γὺ οὗ ῬΥΟΡΆΘΟΥ. 

μεγά-θυμος, η, ον ρτοοῦ-ΒΟ. θα, 

μετέειπον (ἃ αο7.), (Βεπ-), 5ΒΡΟΚΘ 

διηοπρ, δα ἀγθαβϑα (ρτλ ααί.). 

μῦρίου, αἰ, α σοιχηὐ]6 585, [ ΠΌΏΤΗΘΙΒΌ]6. 

νοῦσος, οὐ; ἦ ΡΙᾶραθ, Ῥϑϑύ( ]6Π66), 

αἴβθδδθ, 

ὁ, ἡ, τό ὑμῖ5, ὑμαῦ; 
80, ΏΙΘΝ, τυ δύ. 

οἶκος, ον, ὦ ΟΌΒ6, ὨΟΙΏΘ, 

οἰωνός, οὔ, ὁ Ὀϊτά (οὗ ῬΣΘ6Υ), να]ύαχα, 

ΟἸΏΘΩ. 
ὀλέκ-ω ΚΙ], ἀδδύτου, σαΐῃ. 

᾿Ολύμπιος, ἡ, ον ΟἸΤΩΡΙΔΗ, 

"Ὄλυμπος, ου, ὁ ΟἸγταρα8. 

ὅς, ἥ, ὅ ἜἘο, ΒΟΉ, Ὁ δύ. 

ὅτε ὙΠΘΠ(ΘΥΘ6). 
οὐ (οὐκ, οὐχ) ποῦ, ὨΟ. 

οὕνεκα (οὐ-ἕνεκα) ὈΘοΔα56. 

ὄχα ἴδγ, ὈΥ͂ δι, το, ΘΟ ΒΙΔΘΥΔΌ]Υ. 

“πάτρη, ἡς, ἡ ἰαὐΒοε]δηα, παῦϊνθ 

Ἰφηα. 

πείθω {πειθ-, ποιθ-, πιθ-), πείσω, 

ἔπεισα {(πέπιθον) Ῥοσβαδᾶθ, τῖμ 

ΟΥ̓́ΕΥ, τ ϊ5]6 δά. 

πέμπω {πεμπ-, πομπ-), πέμψω, ἔπεμψα 

56}, ϑδοοσύ, οοησδαοῦ. 

ἸΠηληιάδης, ἂο (εω), ὁ δοῃ!: οὐ Ῥδ]ΘαΒ, 

« ολτίζ68. 

πολλός, ἡ, ὁν ΤΩ 6 Ὦ, Τη8}Υ7, ὨΌΤΙΩΘΙ- 
ΟἼΒ. 

Ὧ6, 886, τ; 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

Πρίαμος, ου, ὁ Ῥτίδτα, ἀπ ὁ ΤτοΥ. 
προσ-ἕειπον (9 αοτ.) (Ἐεπ-) βΒροκθ 

ἰο, 84 ἀτεββθά. 

πνυρή, ἧς, ἡ ([ἌΠ6Σ8]) Ἀγτθδ. 
σκῆπτρον, ουὅ, τό ΒΟΒΕΡΤΕΕ, βύδε. 

σός, σή, σόν ΨΟᾺΓ, ὙΟΌΣΒ. 

στρατός, οὔ, ὃ ΔΥΤΩΥ, ΘΠΟΘΙΩΡΣηΘηΐ, 
Βοϑῦ. 

τέ (ροϑβίροΞςτίυο πο 6), ἃτι, 180; 

τέ (οὕ τέ... καί) Ῥούὰ 

. δ᾽ηα, ποῦ Ο]ν. .. Ὀαΐ 8180. 
τελείω {τελεσ-), τελέω (τελέσ(σ)ω), 

ἐτέλεσ (σ)ὴα δοσουηρ]8ῃ, {π]8]], 
Ῥοσυΐοστη. 

τεύχω (τευχ-, τυχ-, τὺυκ-), τεύξω, 

ἔτενξα (τέτυκον) ἄο, Τη86, Ῥ6τ- 

ἔογτη, οαδ6, [8 5} 1ΟΥι, ῬΥΘΡΆ͵Θ. 
τίς, τί ΒΟ ψΔΙΟΙ ἡ ταῦ τί 

Μὴν Ὁ (780--781). 
τότε ὕμβρῃ, δὖὺ ὑμαῦ ὑϊγη6. 

φέρω (φερ-, οἷ-, ἔνεκ-), οἴσω, ἤνεικα 

Ῥθδσ, Ὀσΐηρ, οδΥΥ. 
φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα Ἰονο, οἸι6τ- 

180, δηὐοτύδιτπι Βοβρὶ δ] νυ, 
φίλος, ἡ; ον ἄθδυ, ἀδυ)ηρ, Ἰονοῖν, 

Ῥαὶονϑά. 

χολό-ω, χολώσω, ἐχόλωσα ΔΉΡΘΥ, Θἢ- 

ΤᾶρΡΘ, ν6χ. 
χρῦὕσεος, ἡ, ον ΡΟ]Δ(6η), οὗ ρο]ᾶ. 
Χρύση, ης, ἡ ΟἾγγϑα, α ἰοῖοτι ἦγ ἰλιὸ 

Ττοαά. 

Χρύσης, ἄο (εω), ὅ ΟἜγγβοθ, ἃ 
Ῥτϊαβέ. 

ψυχή, ἢς, ἡ 50Ὰ], 16, Ὀτραίῃ, βρισιῦ. 

τέ, .. 

ΝΟΤΕ. --- ΓΕτουρβουῦ ὑ8185 ῬΌΟΚ, σογᾶβ ρσθοθᾶθα ὈΥ͂ πῃ βύθυϊϑις (5) 
ΔΥΘ ΔΒΒΆΣΩΘΑ ΤΟΥΤηΒ; ὑμοβα ξο]ονρα ὈΥ δὴ δβῦθυϊβα τ Αὐῦϊο, ἃ] ρου 8 
ὑο Κπόονηι Ἡοταϑσυῖο ἔοστωβ, μαῦ ποῦ Τουῃᾶ ἵπ Ἡόοτηδγ ; ὑμοβθ 10] ουθᾶ ΌῪ ἃ 
ἀου]6 δβϑύοσιϑις (5) ὅτ Αὐδίο, ηοῦ διηδιοσοὰυβ ὕο Ἡοταθυῖο ΤΟΣ αΒ; ὑῃοβθ 

Το] ον ὈΥ ἃ ἄδρροσς ({) δύο ποῦ ἔρις οὐ Αὐὐο, θῦ ἅτ Τομϊο οὐ Τωγτῖο; 
ὕὍοβθ ἐο]]ονθᾶ ὈΥ ἃ υΡΆΘη (-) ὃγθ βύϑιηβ (628-680). 



ΤΈΒΒΟΝ ΧΠῚ [58-61 

ΠΕΠΒΟΝ ΧΗῚ 

ΝΟΥΝΘ ΟΕ ΤῊ ΤΗΙΕΡ ῬῬΕΟΙΕΝΘΙΟΝ 

Πιὰρ, 1- 

δ8. 1) Τωϑᾶτῃ {86 Ῥσυϊποῖρὶθβ οὗ ξοσιηδύϊομ οὗ ποὰπβ οὗ [88 
ἐηϊτα ἀδοϊθηδίομ, θ080--692, 

2) βάση. [86 ἀθοϊθηβίοη οὗ βασιλεύς ζῥίηρ, ἥρως λόγο, πόλις 
οἷέψ, διὰ ἔπος ὠὡογαά, 1[01--τ[09. 

9) Βροδα 088 ᾿πὐγοάπούϊοῃ. 
4) Μοιλουῖσθ ὑπΟΓΟΌΡΆΙΥ μ6 ψοχὰ Ἰἰδύ, 4, νι ἢ Πδ8. 81] 

{86 ΟΣ υϑθα 1 815 ἸΘΒΒΟῺ. 

δ9. Ορύϊοπαῖ: 

θ0. ΝνΝΟΟΑΒυΒΑΗΥ 

ἌἜπΑις, ἴΑιδος, ὁ (ποηι. ποὶ τϑ66) 

Ἠδα68, σοα 9} δια ἰοισον τοογ]ά. 

ἄλγος, εος, τό ρτὶοί, ρϑίτι, ψοθ, 
χοῦ ]6. 

᾿Αχιλλεύς, ἢος, ὁ Α0Π1]165. 
δαίς, δαιτός, ἢ 1θαδὺ, Ραπαμποὺ, ρου- 

Ὁ]ΟΏ. 

Ζεύς, Διός, ὁ Ζοι8, ζαίδον ατὰ ἔϊπσ 
ΟΓ φοας απ γηθΉ.. 

ἥρως, ἥρωος, ὁ ἨΕΈΟ, Τα ΡΥ ψΜγ87- 

ΤΊοτ, Ῥσχούθούου, Βϑυ ου. 

ἴφθῖμος, ἡ, ον Ιηἱρηύγ, να δηῦ, 

δυο. Ποατύθα, Ὀγᾶνο. 

κύων, κυνός, ὅ, ἡ ἄορ, 

μῆνις, ἰος, ἡ πταῦ!, ἔαγγ, τηϑῃ688, 

ΤΩΡ. 
οὐλόμενος, ἡ; ον δοουγβοᾶ, ἀοδίχαο, 
ὄν, ἀθδάϊν. 

προ-Ἰάπ-τω, προϊάψω, προΐαψα ΠΥ] 

1ογπατά, βοπα Τουίῃ. 

τίθημι, (θη-) θε-), θήσω, ἔθηκα 1 γνυΐ, 

ῬΊδοΘ, οδα 86. 

Τουϊναύῦννοβ : 866 4, δῃᾶ ἢπα βοηὴθ ποῦν ΟἿΘΒ ἴῃ ἐμ αἷο- 

ὈϊΟΠΘΤΥ. 

ΓτΥδηβ]αύθ: 

61. 1. μῆνις ]ηληιάδεω ᾿Αχιλῆος ἦν οὐλομένη, ἔθηκε γὰρ 

μῦρί᾽ ἄλγεα τοῖσιν ᾿Αχαιοῖσιν, προΐαψε δὲ πολλὰς ψυχὰς ἐφθί- 

1 ΨΩ Ό5 (1 ποὺ ἀθρομθιύ, 897) ἃ8 [ΠΥ ΔΡΡΘΑΓΡ ἴῃ (μ6 ψορδ)] αΙΎ (1 {116 

ἤτδῦ ῬΘΓΒΟῚ ΒΙΠΡΌ]ΔΙ, Ῥγθδθηΐ δοῦδνα ἱπαϊοδίϊνθ) οὐ Δ. 7 ομα ἴῃ -ω, Ἀπ 
ΒΟΙηΘ Θηα ἴπι -μι. 6 Θγδὶ οἱ {Π0586 ϑιῃάΐηρ ἰὴ -μὲ τα ἈΡ]Σοδΐθ (814, 886) {6 

Ῥγθϑθηὺ ὙΠ ε,) 85 τίθημι {(τι-θημι) τῷ θι-τθημι (619) ρωΐ, Ῥίαοσθ, οανι86, δίδωμι 

(δι-δωμι) σἷσο, ογατί. ΟΥ̓ μμ056 ὙΘΤῸΒ ἕημι, δίδωμι, ἀπ τίθημι ἢδνΘ -κα ἃ {η8 

ΘΠ Ὡρ οὗ {886 Δογίδι, ᾿ἱπβίοδα οὗ σα, 841-848, 
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62-- 631 ΗΌΜΒΒΙΟ ΘΟΒΒΕΚ 
Ἂ, 

μους ἡρώων ἤΛιδι, ἔτευχε δ᾽ αὐτοὺς ἑλώρια καὶ δαῖτα κύνεσσιν 
ἴα Ἀ » οἱ 

οἰωνοῖσί τε, ἐτέλεσε δὲ βουλὴν Διός. 2. θεᾶ ἀείδει μῆνιν οὐ- 
λομένην ᾿Αχιλῆος, ἢ ἔθηκεν μῦρί᾽ ἄλγε᾽ ᾿Αχαιοῖσιν. 8. θεοὶ 
2 ΄ Ἀ ; Χ "ἢ δ - Ὰ ξ ἢ 
ὀλέκουσι τὸν στρατὸν, καὶ προΐϊαπτουσι πολλᾶς ψυχᾶς ἡρώων 

Αιδι. 4. τεύξομεν μυρίους ᾿Αχαιοὺς ἑλώρια κύνεσσιν καὶ 
» - Ὁ - “Ζ -- “3. 

δαῖτα τοῖσιν οἰωνοῖσιν, οὕνεκα ἠτίμασαν Χρύσην. ὃ. καλὴ ἣν 

ἡ βουλὴ Διός. 

ΟἸ εκ ΒΟΙΟΙΒΉΒ ΙΝ ΔῊ ΜΕ 

ΕΥοσ ἃ ΟἸΘ6 ΚΕ γῶβο οὗ δῦουΐ (6 {ἰΐπλ6 ΟΥἩἨΣΠ6 Δ 6 οὗ Μαραίμοις 

62. Πα, 1-τ-ῦ. 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, ἸΤηληιάδεω ᾿Α χιλῆος 1 
οὐλομέϑην! ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκεν, 

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς 'Αἰδὲε προΐαψεν 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 

οἰωνοῖσί τε δαῖτα, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή, δ 

ΝΟΤΕ., --- ΟΌΒοσνα ὑμαῦ ὕπμε Ἰοηρ ἀουθούα] γον ]ὶβ (519) δῖ ποῦ 
γηΔΥΚαα ἴῃ ὕπ6 ἘΓΟΙΊΘΥ]Ο ῬᾶβδαροθΒ (620), 885 ὑμ6ὶν Ἰδοῦ τησδῦὺ μ6 Ἰθαυπθαᾶ 
ἔτοτα ὕπο τοῦτο. 

038. 1. Μῆνιν 15 ΘΙΠΡΒαὔϊο, ὈΥ ρΡοβιύίζοη, 88 ὕπο οϑιῦχαὶ ὑμοιὴβ οὗ {86 

Πἰαά. Τῦ 15 ὑπ τηδᾶ τογαϊ, οἱ ΑΟΒ11165, ὁπ 105 ὑθυυλ]6 σομιβδθαῦθηοοβ ὕο 

ὑμ8 ἄτϑθῖβ, ψ οι ὑμ6 ροθῦ 1568 ἃ5 ἃ ὑβτθδαᾶ ἔου 815 ρ]οῦ. -- ἄειδε [ἀείδω : 

Ῥτγββ. δοῦ. Ἰχηρϑσγαῦ., 2ἃ β:)9.,) δύπις, 1.6. ἸΆΒΌΪΤΘ τὴ Ὑ]0Π ὉΠῪ ρἹῦ οἵἩ Βοηρ, 
1009. -- θεά (ὑπὸ τῆσδε οἵ βοῃρὺ 15. γοοαῦναο, --- ΠΠηληιάδεω -- Πηληιάδᾶο, 
ὅ78 (ρσόρδθν Ἠηληιάδα᾽ ᾿Αχιλῆος βὐοοῦ ἈΘ΄Θ οΥἹρἼ 811}. 

2, οὐλομένην 15 ΘΙ οὔϊο 85 Ὀδϑὶπιρ' αὖ ὑπ ϑδᾶ οὗ ὑμθ νϑυβϑ, δῃᾷ αὖ ὑ88 

Θπά οἱ 108 οἴαιβο, δῃηᾶ ουὖ οὗ 86 παύασαὶ οσᾶθσ. Τὺ 1β ἴῃ ἃ Κἰπᾶ οἱ δρροβὶ- 
ὑΐοπ μῆνιν, ἃ8 ὑπο ρἢ 1ὖ ΘΓ6 8 αὐ οσυ βου σεῦ, δᾶ 18 θουραυαθα δπὰ 
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ΠΕΒΒΟΝ ΧΙΠ [64 

ΔΊ 1 1Π 64 ὈΥ ὑμ8 ἐο]οσπίηρ οἸώαδθ. --- ἡ [ὅς, ἤ, ὅ 1718] τοῖοσβ ὕο μῆνιν. --- 
μῦρί᾽ ᾿Αχαιοῖς : ἔοτ ὕὍπ8 ἰδίῃ 566 ὅ76 ; 1178, 8, 

3, ΜΈΟΙΘΙΥ ἃ ρῥἰούσσθδβαθβ τῶν οἱ βαγίηρ “ ΚΙ]164,᾽ .--- προΐαψεν : 880-- 

881, 887. ---ἴΑιδι --λειδι. ΤῸ ὑμ6 διμοϊθηὺ ατβθῖτβ Ὁ86 γσϑᾶ]τη οὗ Ηδᾶδθβ 
γγὰ8 ποῦ ΡῬΓΙΠΏΔΙΙΨ ἃ Ρ]δΔο6 οὗ ρα ῃἰβησηθηῦ, οὗ ὑογύατοθ, ἃ πα Οὗ ΒΟΤΤΟΥΒ, ἃ8 

86 Ουϊϑθϊδῃ ΗΒ]], θαὺ τγὰβ ἃ Τἰτῦ δια ΘΟ ΘΟΥ]688 ΘΟΡΥῪ οἱ ὑΠ6 ΡΡΘῚ ποτι]ᾶ, 
αῃ ἃ γα 86 ἃοαθ οὗ αἰΐ ἀρρατύθα δρὶτ]ῦβ οὗ 6 ἀβδᾶ. Οὐμβθαιθηῦν μῸ 
ΟΠ6, πΠ0Ὸ χηϑῦθοσ ΠΟῪ σΟΟα δα Ῥ]ΟΌΒ, γγὰ5 8: ΧΊΟῚΒ ὕο 16. 

4, ἡρώων 158 ΘΠ ΡΠδῦϊο, ἃ8 Θομλϊηρ ἂὖὺ 086 Ὀθριπηῖπρ οὗ ὑῃ6 γογβθ, δηᾶ 

οαὖὺ οὐ 108 παῦστδ! οτᾶθγ. ---- δὲ ἑλώρια ΞΞ- δὲ εελώρια (880). ---- αὐτούς : ἐβόηι- 
βοἶσος, 1.6. Ὁμ6 1. Ῥοάϊθβ, 88 οοῃὐσαβίύθα ὙΠῸ} {116} 5ῃδάονβ, ΟΥ ΒΟῸ]5.Ἐ- 

τεῦχε -- ἔτευχε: 831. Ιῃ οτᾶδτ ἔον 088 508} οὗ 88 ἀθοθαββᾶ ἰο ορύδϊμ τϑϑὺ, 

10 γῶ5 ὩΘΟΘΒΒΆΤΥ ὑμαὺ ὑπ Ὀοάγ Ὀ6 Ρυτὶβᾶ, οὐ ογοχηδῦθα, πὶ 06 ῬΤΌΡΘΓ 

ΠΟΣᾺ] τἰύθθ. [Σ 0Π6 ΘΠ ΤΥ ραῖμ θα ῬΟΒΒΘβϑίοῃ οἱ 815 ἔοθ᾽β θοᾶγ, ἃ8 ἃ 

τηΔΥ}ς οὗ 086 ψνουσϑῦ 6 οουἹα ἅο, Β6 τηϊρηὺ ρον 1Ὁ οὐδοῦ ὑο ὑῃ8 ἀορβ δηὰ 

Ηἰτᾶβ ἰο ἄθυουυ. Τηΐβ μΒοϊρσύθπ θα ὑπ6 ραῦμοβ οὗ ὑπ6 ροοῦβ ὕμβθιηθ. ΤῊΘ 

506 6 Οἢ 16 ΟΡ Ροβὶύβ ρΡᾶρθ 580 718 ΠΟῪ Οἰδύου]γ ὑπ6 οΟ]α ΟΥ̓ 6 κ5 δηα ΤΥΟ]ΔΠΒ 

ἔουρ ῦ ἴον ὑπ6 Ὀοά!685 οὗ [88 51]. ΑΒ 11165, σο μ85 Ὀ6θῃ βῃοὺ ὑβΒτουρἢ 

688 66] Ὀγ ῬδτΊ8, 1165 ἀθδα ἴῃ Ὁ86 χηϊαδβὺ οὗ ὑπ6 ἔσταν. Τὴθ ΤΥΊΟ͵8Πη8 Βᾶν6 

Ρουπορᾶ ὍΡΟΣ 18 θοάγ, θᾶρου ὑο ἄτδρ' 1ὖ τι Ἶτὶ ΘΠ θὶτ οὟη 1168, ΟἸδιοιβ, 

Ομ6 οὗ ἐμϑῖσ πΌσροσ, Ὑ 8116 αὐδοχηρύϊπρ ὑο {16 ἃ ὑποῦρ ὑο ὑμ6 ἑοοῦ οὗ 
Α6811165, [8118 τηοσύα!]ν νγουσπάθα Ὁ. Α͵δᾶχ, ῺΟ 15 βῦου]  ἀδἔοπαϊηρ ὑῃ6 
ὁοΥρβθ, Οὐμοσὺ Τγο]δη8, ᾿Πο] α]ηρ ΤΑ Υ]5, ἃ θη 688, ᾿ϑϑοαοοῦ8, πα ἘΘΒΙΡΡαΒ, 

δῦ Ἰοϊπθα ἴῃ ὑπ6 Ὀδθί]8. 
5. ἐτελείετο [τελείω] : Ἰτηροτ, ὍῬα885. Ἰηᾶ]ο., 84 5ηρ. τῦὰβ8. δοίη ἀὐσοοτη- 

γἰδλοεὶ. 

ΤΏ 686 γϑῦβθβ, ὑορούμου τι 86 ὕνγο ἐο]οσίπρ, ἔοσηα ὑμ6 Ῥσοοθχηΐμχῃ, 

ΟΥ Ἰηὐτοαπούϊοῃ ὕο ὑ86 7Ππαὐ. ΤὨΘ βαθή]θοῦ 15 δππουπορα ἴῃ ὑΠ 8 γΘΙΎ ἢγχϑὺ 
ψγοτὰ (μῆνις). [Ὁ 15 86 στα οὐ ΔΟΒ111865 δηα ἰύβ ἀϊβαβίσοι 5. σοῃβο- 
ααθποθβ ὑο ὑπ ατϑθκβ, θαὺ 81} ἴπ δοοοσάδῃηοθ ]Ὴ ὑπ6 Μ11] οὐ Ζθϑαβ,. 
ὙγΒ16 8 ἔοτγτη ὑῃ6 ῬΓΪΏΟΙΡΆΙ ὕμθιηθ οὗ {116 Ῥόθῖη. 

64. Τταηβίαῦύα: 

1. Τὴ να]δηῦ Αομδθθ 5. ΔΥῸ ΒΙὨΡΊΩσ ὑπΠ6 δοοῦτβθα πυϑύῃ 
οἱ ΑΟΠ11165. 2. ΤΠ6 σψγαῦῃ οἵ ΑΟΠ11165 οϑαβθα 8 ὍΤΟΘΒ 
ἴο ῃ6 Αομδθδπβ 8πα βϑηῦ δὴν σνα]ϊδηῦ 5005 οὗ ΠΘΥΌΘΒ ὗο [ῃ6 

ροαὰ Ηδᾶθβθ. ὃ. δε 8181} τλαΐσθ ὑπ ἃττηῦ οἱ ὑῆ6 ΑΟΠΔΘΔΙΒ 

ἃ. ῬΟΟΌΥ͂ ἴον [Π6 ἄορβ πᾷ ἃ θαπαιρὺ ἔου ὑμ6 υἱτᾶβ. 4. γε 
ΔΙ ΔΟΟΟΙΆΡ ΙΒΠΪηρ' ὕῃ 8 Ψ11 οὗ ὑπ8 ροάᾷβθββ. 
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65-70] ΒΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

ΤΈΠΒΟΝ ΧΙΥ 

ῬΡΕΌΒΟΡΥ. ΤῊῈΕΞ ΘΕΕΕΚ ΒΕΧΑΜΕΤΕΕΚ 

Τὰν, 1-ὃ 

66. 1) Πδδα οδγοἔα]]ν 86 ΒθούοηΒ οἡ αὐδιυν δ ηα Ῥῥγοδ- 

ον, 519-626 Ὧηὰ 11689--1192. 
2) ΟΟΡΥ δμῃᾶ τρϑῦὶς ὑπ βοδηβίοῃ οἱ ὕμ8 ἢσγβὺ ἤἥγθ γϑγΒ68 οἵ 

ὑμ6 “[αᾶ. 

66. Πδιμοιαθον ὑμαὺ {Π6 ΟὨ]Υ γΟΥγ618 ὅπ6 ΘΠ ΟΟΥ οὗὨ ψγΒ] 68 

15 ποῦ ΚΠΟΥΤῺ 816 ας (, υ ἃπα ὑμαῦ ὑΠ6}Υ Ἰθηρύῃ 15 Ἰπμα]οαύθα 1 
Ὁῃ86 γοοδθυϊαῦγ. ΑΒ ΒΟῸΠ ἃ8 ΡΟΒΒΙΌΪΘ6 Ὁη6 βύπαθηῦ βῃοι]α 

πηδιδύθυ 88 ΤῸ]65 ἴο ὑῃ8 Ἰθηρτῃ οἱ γοννϑὶβ οἱ ὑμ8 Ἰπῆθούϊοηδι 
ΘΠ] ΏΡ8, 50 88 ὗο Ὀ6 ἔσθθ ἔγοσῃ ὕΠ8 ψοοΔ ΤΥ 1 ἸῺ {818 ῬΑΥΌΙΟΌΪΔΓ. 

61. ΤΪη τηϑγκίηρ 6 Βοδηϑίοὴ ΟὐἩ ὕμθβθ Ὑϑυύβθ8, 186. ὑῃμ8 ]ρῈ 

() ἴο ᾿παϊοδύβ ἃ Ἰοηρ᾽ 501140]6, δηα ὑΠπ6 Βῖρ (7) ῸΓ ἃ βῃηοσχῦ 
Β0180186, Βοραγαύϊηρ' 0ῃ6 ἔθθὺ ἔτοτῃ θᾶ θἢ ΟὗμΟΣ Ὀγ (6 Ρβϑυρϑθῃ- 

αἱ αν 11η6 ( [}. 
68. ΤῺΘ υυιύθῃ σψοτα-δοοθηὖ τη υδὺ Ὀ6 αἀἰβεθραγαθα ἴῃ τϑδαᾶ- 

ἴπρ' [Π6 γΘΙ188. 

69. Πα 1-5 

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Ἰ]Πηληιάδεω ᾿Αχιλῆος 1 
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκεν, 

πολλὰς δ᾽ ἐφθίμους ψυχὰς "Αιδι προΐαψεν 
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 
οἰωνοῖσί τε δαῖτα, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή, δ 

10. ΤΠ ἢγβῦ 5υ0118}016 οὗ μῆνιν ταυϑὺ Ὀ6 Ἰοῃρ, παυϊηρ ἃ ἸΟρ' 
γψόοῦγο], 832, ΤῊ δοοθηῦὺ βῆονγε ὑμαῦὺ {π6 βθοοῃα 501180]68 τησϑί 
Ὀ6 βῃοσχύ, δ4δ, 1100, Ππρδη, μαυηρ οη6 ἸΟηρ' 8η6 οὴ86 5ῃογῦ, 

ὍΠ6 ποχὺ 50118016 (ἄ-) πιαϑὺ Ὀ6 βῃογύ, ἃ8 ὑγθῃ ὕΠΘΙΘ 18. ΟὯ6 
Ἰοηρ ΤΟ]]ονγθα ὈΣ ἃ βμογὺ, θυ τηυϑὺ 0Ὲ ἃῃοῦμο βῃογὺ ὅο 
οοιηρ θα ὑμ6 Τοοῦ, 1109. 

ΓῊΘ ποχὺ Βυ114016 (-εἰ-} 15 Ἰοηρ, Ὀϑίηρ' ἃ αΙρῃύμποηρ, 521-622. 
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ΠΈΒΒΟΝ ΧΙΥ͂ [70 

ΤῊΏΘ ποχῦ Βυ114016 (-δὲ) 15 βμοτγύ, μανίηρ ἃ βιοσῦ νοῦν] [0]- 
Ιονγθα Ὀγζ ἃ 81η01]6 ΘΟῃηϑοηϑηΐ. 

ΤῊΘ ποχὺ 50114016 (θε-} 15 Βῃοτύ 4180, μβανὶπρ ἃ βΒῃογῦ γουψϑὶ 
ΤΟ] Ογθα ὈΥ ἃηούμου σόν]. 

Α8. 0818 οοτηρ θύθβ 0818 ξοοῦ, μ6 ἢμπδ] 50118}16 (-ἀ) οἱ θεά. 
τηυδὺ θ6 Ἰοηρ', 8ἃ5 1ὖ 15 06 ἢτϑὺ 5υ01140]6 οἵ ὕπ6 ποχὺ ἐοού, 1171. 

ΤῊΘ ποχὺ 5υ0114016 {11η-} 15 Ἰοηρ,, μνίηρ' ἃ Ἰοηρ' νόνοὶ, 522, 
ΤῊΘ ποχὺ 5υ0118016 (-λη-) 15 Ἰοῃρ, Βανίῃρ' ἃ Ἰοηρ' νοῦ], 622. 
ΤῊΘ ποχῦ νόν6] (-ι-) 8 βμῃοστῦ. 8566 0Π6 νοοδθυ]ατΥ. 

ΤΉΘη ὑῃ6 ποχὺ 5υ]1 4016 (-ἀ-) τασϑῦ Ὀ6 βῃοτγῦ ὕο οοϊῃρ]θύθ 
0Π6 Τοού. 

ΤΠ παχὺ νοῦ] (-ε-) 15 βΒῃοτῦ, θαῦ δ5 ὑμ8 ἢτβὺ 5υ114016 οἱ ἃ 

Τοοῦ τηυϑῦ Ὀ6 Ἰοηρ, 1171, Ὁη6 -δεω 18 ῬΤοπου μΟθα ἃ8. 016 ]ΟΠρΡ' 
ΒΥ114016, ΟΥ ΒΥ Π]ΖΘΒΙ8, δδ0. 

ΤῊΘ ποχὺ νοῦν] (.Α.-Ὁ ἰβ βΒβοτῦ. 866 [ῃ6 νοοδθυϊανυ. 
ΤΉΘη {Π6 ποχὺ Βύ114016 (-χι-) τιασϑὺ θ6 ϑδμογῦ ὕο σοιῃρ]θῦθ 

1868 Τοού. 
ΤΠ6 ποχῦ 5υ114016 (-λῆ-} 15 Ἰοῆρ, Βανιηρ ἃ Ἰ0Πρ' νουσοὶ. 

ΤῊΘ ἢπΠ8] 5υ118 016 (-ος) 18 Βῃογῦ, μανίηρ' ἃ Βῃοτῦ νόου], Ὀυύ 
τπχσϑὺ Ὀ6 ΤηΔΥ]τΘα Ἰοηρ᾽ ΘΓ, ἃ5 {Π6 ἢΠΔ] 5Υ118076 15 ΔΙ νγανβ ΙΟηρ. 
οὙἹηρ ο ὕΠ6 Ῥϑ86 ἴῃ ὑῃ8 νϑυβθ, 1184. 

ΤἸΠΘγθίοσθ ὑμ6 πιϑύτιοαὶ βορθιαθ οὗ 818 νϑ 86 18: 

ἀσρΣ ὑρ  ν ἡπσδ ϑ τ  αω ὰ Σὰ 

Νον τρϑυὶς [ῃΠ6 ποχῦ νϑυβα : οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ 

ἔθηκεν, 

ΤῊ ἢτδῦ 5υ114 016 (οὐ-}) 15 Ἰοηρ,, ὈθΙπρ' ἃ αἹρΡΒΠοηρ. 

ἼΤΠ6 Βθοοηα 50114016 (-λο-) 18 Βῃοτῦ, Βαν]ηρ' ἃ Βῃοτῦ νοῦσϑὶ. 
ΤῊ ποχὺ (- μές) 18 β!ιοσῦ, μανίηρ' ἃ Βῃοῦῦ νοῦδθὶ. 
ΤῊ ποχύ (-νὴην}) 15 Ἰοηρ, βανίηρ ἃ Ἰοηρ' νου]. 
ΤῊ ποχύ (92) 15 Ἰοηρ, μαυίῃηρ' ἃ Ἰοῃμρ' νοὶ. 
Α8. [818 οοτηριθύθβ 088 βθοομπα ἴοοῦ, [88 ποχὺ 50114016 (μυ-) 

πγαδὺ θ6 Ἰοηρ,, 885 1 15 Π6 ἢτϑῦ 50114016 οὗ ὑπ6 ποχὺ 1οοῦ. 
ΤΊ ποχῦ 50114016 (-ρί) 18 βΒῃοσγῦ, δ5 18 ᾿Ἰηα]οαύθα Ὀγ 868 δο- 

οϑηῦ, 51Π 66 ΟὨ]Υ 5ῃοτῦ νόυγθ}5 ἂγ8 6]146α, δ78, 1162. 
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71-17] ΠΗΟΜΈΒΙΟ ΘΆΒΕΚ 

ΤΈΘη {π6 ποχῦ 50118016 (.Α- τασϑὺ Ρ6 βμογύ, ὕἤο οοταρ]θῦθ 
086 ἴοοῦ. 

ΠΡ ποχῦ Β0114016 (-χαι-} 15 Ἰοῃρ, ὍΤΙ ᾧ αΙρὐμουρ. 
ΤΠ παχὺ 50114016 (-οἷς ) 15 Ἰοπρ', Βανίηρ ἃ αἸρύμοηρ.. 

τς 6 ποχύβυ!δθ]6 (ἄλ-} 15 Ἰοπρ', ΟΠ] ονσθα ὈΥ ὕνγο Θοηϑοηδηΐβ. 

ΤΕ ποχὺ 50118016 (-γε᾽) 15 βΒμοτῦ, μανίπρ' ἃ βῃογῦ γοννβὶ. 
ΤῊ πθχὺ 50114016 (ἔ-) 18 ΒΒογῦ, μανίηρ ἃ βΒῃοτὺ γονϑοὶ. 
ΓΘ ποχὺ 50118016 (-θη-) 15 Ἰοῃρ', Βανίηρ' ἃ Ἰοηρ γΟνγ6]. 
ΤῊΘ ποχὺ 50114}016 {-κεν) 18 ἢ τὲ Ὀυΐ 15 Ἰοηρ' 6͵6, ΟΥΙΏΡ᾽ 

ὕο 1085. Ῥ]δοθ ἴῃ 0η8 γϑχβθ, 1184. 

ΤὨδγοέοσο (18 γθυβ ΒΒου]ᾶ 8 βοδμηθα 85 ἕο! ]ονβ: 
"2 εν ΣΝ ὩΣ 

711. Τίβίηρ ὕΠ686 ρυϊποῖρ]68, δηᾷ 0868 ταϊεβ ρίνϑῃ, 1159-1192, 
Τα ΔΙ 6 ΒΟΔΏΒΙΟΙ οἵ ὑμ6 ἢτϑὺ ἢἤνθ γϑυύβθϑ, δηα ἀο ποῦ αὐὐθιηρῦ 

ΔΆΥ ΓΌΓΟΠΘΙ ΟΡ Κ ἴῃ Ἡοταθι {111 8886 ἤᾶνθ θη ὑπογοῦρὮ Υ 
Π]ΘΙΩΟΥΖΘα 8Δη6 ὁΔη Ὀ6 τϑρϑαῦθα τυ 8} τι} 6856. 

72. Α ροοᾶ ρΡΙδΔῃ ἴο [0]]0ὉΚ αὖ βυβῦ 15. ὕο τηϑυῖὶζς ΟὨΪΥῪ {86 5γ}]-᾿ 
14}0165 οὐ ὑΒ10} ὑῃ8 αὐδηύ νυ 18. οογύαϊη, γι πμοαῦ Βανὶηρ᾽ ἴο 
οοηϑυ!ὺ 6 γοοθραϊασγ. 6 [818 15 ἀοηθ, ὕη6 απδηύῦν οἵ 
0Π8 ΤΘΙΠ ΔΙ Ὠ]Ὼρ᾽ 5.165 απ ἀΒΌΔΗΥ ὈΘ αἀθύθετηθα ἔγοσα [ΠΘῚ᾿ 
Ῥοβιῦοῃ 11 08 Υ6786. 

13. Βοίογθ αὐδδυιρύϊαρ᾽ ὕο τι υῖζθ ἃ ὕ8 186, ἰῦ Βῃουϊᾶ ἣ: 
ὙΔΥ8. Ὀ6 ὑγδηβιαύθα βου θυ] ἰὔτηθβ, 11 η6 βύπαθηῦ 18. αυϊύθ 
ἔδυ 1}18} νι ὑμ6 ϑχϑοῦ τ θϑῃ]πρ': ΟἵὗἨἁ νυ τ ψορα δηα ὉΠ661- 

βύδμ 8 δοοΌΓΑ ΘΙῪ ΘΥΘΙῪ οομδύσποίίοη ἴῃ ἰὔ. 
44. Ἐσὺ [86 ὑβδοῦθυ ὨγΔΥ͂ Τορθαῦ ὑη6886 νϑυβ6 5 ἃ ἔθυν ὕἸΠ168 

ἴοῦ ὑμ6 βυπαβθηύθ, θη νι ὑμθτή, {111 ὕΠ6 Ὺ ἤδνθ [86 τηονο- 

τηθηὺ τηδϑίοτθαᾶ, μυΐ αἴδου ὑμαὺ [Π6 βύιαθηύβ 5Βῃου ἃ 6 8016 ἴο 
Τϑοιύθ ὕμθμι 8 οηΘ6. 

15. [ οὐ ὁδοῦ βυυχαθηῦ τθοῖῦα 686 ββραχδύθ! γ, ἤθη 1θὺ ὑβϑτὰ 

ΡῈ τορϑαϊθα ὈΥ 510281} φρΊΟαρβ, ἃπᾷ βηΔΠΥ ἴῃ οοποοεῦ Ὺ δ 
ΘΙΗΌΓΘ Ο]488. 

᾿ς 76. [πὰ τορθϑαδϊηρ' [μ8886 Ὑθῦβ68 τ ΝΣ [86 σοῦ ᾶβ τυϑὺ οὗ 
ΘΟΌΓΒ6 μ6 Κορὺ ἀϊδύϊποῦ δᾶ πὸ Ὀγθὰκ τα ϑὺ Ὀ6 τηδᾶθ θοῦ θθῃ 
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Ζεὺς ΟΤΕΙΟΘΟΙῚΙ ΗΒΕΚΑ 

ψαιϊίοδη (δίϊοσν, Ἐοπὶς 

ΑΡΟΙ1Ὸ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΙΨΕΘΕΚΕ ΑΡΗΚΟΡΙΤΕ, ΟΕ ΟΝ 

νδίοδῃ (Ά]]ουν, Βοπιθ ΟἸγρίοίμεκ, Μυπιοῖ 

ΘΕΕΕΚ ΟΘΟΌΒ ΑΝῸ ΟΘΟΟὈΠΕΒΕΘ 



ΠΈΠΡΟΝ ΧΡ [177-80 

[88 βϑραγαΐβ ἰθϑῦ, πη 888. ὕπουβ 18. ἃ Ῥᾶι86 1η 56186, ΟΔΘΒΌΓΙΆ, 
118. οΥ ἀΙΔ616515. [188. 

ΤΊ. Οδτθία] αὐὐθηύϊομ τηαβῦ θ6 ρα] ὅο {μ8 τηϑδηΐηρ οἱ ἐμ 
Ραββᾶρθ, ἃπα ὕῃ8 ψδυϊοῦβ Ῥδβθ8. Βῃου] ἃ θῈ Ἰηἀ᾽οαύθα ὈΥ {μ6 
γοϊθθ. ΟΥ̓ οοΌΓΒ6. {Π6 γοΐοθ τηυβὺ ποὺ Ὀ6 8]] ονγθα ὕο ατὸρ δὐ 
086 6π6 οἵ ἃ Ψθυύβθ ὉΠΙΘ55. ὕπ6 16 15 ἃ αἰδύποῦ ρᾶαβο ὕΠ|616. 

ΠΕΟΘΟΝ Χν 

ΤΗΙΕῸ ῬΕΟΙΈΕΝΘΙΟΝ (Οοπῆπιοα) 

τὰν, 1-1Ὸ 

78. 1) Τμϑαγῃ ὑπμ6 ἀθοϊθηβίοῃ οἱ ἄναξ ζῆν, παῖς οληϊα, «πια 
ἀνήρ γιατ, 698--694, 691--Τ00. 

2) Μβϑιμουῖζθ ὑπ6 ἤτϑὺ βθνθῃ ψΘυθ65 οἱ ὑπ6 Πίαα, 82. 

ΝΟΤΕ. --- ΠΟΙ οΘ ον ἢ δἸνγαῦ5 ΟΟΌΥ͂ δ! βοδῃ βϑοῖ Ἰθββοῦ ἔσότιῃ ΠΟΠΊΘΥ, 

ΔΉ ἃ τηϑιηοσὶζθ ποὺ 1655 ὑπ. ΟὯΘ ΨΘΙΒ6 Ῥ6Ὶ ἀδΥ 011} Ὁῃ6 ἢγϑὺ Πῖνγοῦνο 816 
οογοχρᾷ. [Ι͂ἢ σορυ]ρ ὉΠμ6886 γΌγ868, ὕΠ 68 δοοθηΐβ δῃηα Ὀσθδυῃϊηρδ τηαβὺ ποῦ 

6 οχηϊρα. 

719. Ορίϊϊορμαῖ: 

80. ' ΝΟΟΑΒΌΙΑΒΥ 

ἄναξ, ἄνακτος, ὁ Ιτἱπρ', Ἰορα, ργούβοῦοσυ. ἔρις, ιδος, ἡ 5118, ΠΌΔΙΤΘΙ. 

ἀνήρ, ἀνέρος (ἀνδρός), ὁ (168}) τί8, «αΔητώ, Λητόος (Λητοῦς 584-685) ἡ 

τγδυυϊου, ὮΘΓΟ. Τιοὔο, ηιοίλον 97 Α ροϊϊο. 

ἄρ(α), (ῥά) παῦμγ}]}γ, οἱ ΘΟἼΤΒΘ6, 8.5 μάχ-ομαι; ἘΠ ρῃὺ, Βαθι]6.Ὶ 

γοὰ Κπονν, 88 γοῦὺ πιρηὺ οχρθοῦ, ἔξυν-ίημι (Ξ σύσημι 608-604, ἧἥ-, 

ἐδιαὺ 15, 13 οἴθου. {ὲ}» ποί αἰισαν8 ξ-), ξυνήσω, ξυνῆκα 3 (ξυνέηκα),32 

ἱγαρϑδίαϊανε ἰπΐο 1 γι ἰ5λι, τολοῦν μα 8 Ὀυῖπρ' Τορϑῦμου, ὑὕμσονν ὑορθύμου, 
7ῶν ἴΐ πὸ ὁταοὶ ὀφεϊοαίεγ., ὨΘΆΧΈΘη, Πρθα. 

βασιλεύς, 7ος, ὃ Κπρ', ΤᾺ]6.. ὄρ-νυμι, ὄρσω, ὦρσα (ὥρορον) 51 ὉΡ, 
δή ἰπᾶδ66α, ὑτ]γ, Τοσβοοῦμ, ὩΟΥ. Εἰη41]6, Ἰποῖῦθ, Θχοὶῦθ, ὩΤΟΌΒ6. 

δι-(στημι (στη-, στα), διαστήσω, πρῶτος, η, ον ἢτδὺ; ἰοτοπιοδῦ, ομλοΐ ; 

διέστησα (διέστην) ΒΎΑΝ Δρδγῦ, τὸ πρῶτον, τὰ πρῶτα, ας αὐνυογί, 

βορᾶζαΐβ.. 781-782, αὖ ἢτϑὺ, ἢτσϑυν, Πσϑύ. 
ἐρίζω (ἐριδ-), ---, ἤρισ(σ)α αὐᾶ7161, υἱός, οὔ (έος, ος), ὁ 501. 

ΒΌΓΤΙΥ 6. ' 

1. 87, Νοίθ. 2 00, Νοίθ. 
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81- 8317 ἨΟΜΈΕΈΒΙΟ ΟΒΕΒΕΚ 

Βουϊναῦνοθ: ροϊγ-δπαᾶγυ, ΡὨ]Π]-Ὅπαάθτοσ, πάγον, δπᾶτο- 
ΘΎΒΟΙΒ; ὈΔ4811-15Κ, -ἴοῶ; βύδυ, βύαξίο, βύδῃα ; ϑυιβῦϊο; ΙΟρῸ- 

ὑβϑο-τ 8 ὴν ; Ῥτγούο- ] θη, -Ζοῦῃ, -ὑγρ6. 

81. γχαηβίαΐο. 

1. θεὰ ἀείσει μῆνιν ᾿Αχιλῆος, ἐξ οὗ (σύονι ἐλ6 ὑΐηιο ἐδόθη, 1.6. 

ὈορΊηϊηρ δῦ Π6 φροϊηὺ ἴῃ [6 βύουυ.) δὴ τὰ πρῶτα δῖος ᾿Αχιλ- 
λεὺς καὶ ᾿Ατρεΐδης ἄναξ ἀνδρῶν ἠρισάτην [ἐρίζω καὶ διεστήτην 
[διίστημι]. 2. τίς θεῶν ξυνέηκε [ξυνίημι] δῖον ᾿Αχιλῆά τε 

καὶ ᾿Ατρεΐδην ἔριδι (1009) μάχεσθαι (10 ἤσλί); ὃ. υἱὸς Λη- 
τόος καὶ Διὸς, ἑκηβόλος, ξυνέηκέ σῴωε (λιέ86 ἔι00) ἔρια μάχε- 
σθαι, τὸν ὑὸν βασιλεὺς ᾿Ατρεΐδης ἐχόλωσεν, ὁ δ᾽ ὦρσε ΚΕ 
νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ᾿Αχαιῶν, ὦλεκε δὲ λαούς. 

82. ΟΟΡΥ, βοδῃ, ἃπα ὑσϑῃβίαίθ:ς 

Τἰαᾶ, τι 

Μῆνιν, ΓΥ δεά. ὧν Πηληιάδεω. ̓ Αχιλῆ ος Ὁ. 

: ΙΣ: Ε [μυρΐ ̓ δαιοῖς. Ἄν ἔθηκα) 
, ᾿ ἰφθίμους ΕΞ ̓ΧβιῸ τ 

ἡρώων, εὐτοὺς δὲ ὶὶ ώῤια τεῦγψέ κύΡεσισιν- 

οἰωνοῖσί τε δαῖτα;: Διὸς δ᾽ ἀτελείετο βουλή, ᾿ τ 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα, διαστήτην(ἐρίσαντε" ὶ 

᾿Ατρεΐδης τε ὧν ξ ἀνδρῶν, καὶ δῖος ᾿Αχιλλεύς. 

τίς τ᾽ ἀρ ὄφώε θεῶν ἔριδι, [ξυνέηκε μάχεσθαι; 

Λητοῦς καὶ Διὸς νἱός.. ὁ γὰρ βασιλῆι χολωθεὶς 

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν (ὠρσε)κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, 1 

83. 6. οὐ [ὅς, ἤ, ὅ, 1781, ἐξ οὗ, τοξογτίηρ᾽ Ῥ80 1 ἴο ἄειδε 7γοηι ἐδι6 ἐΐρηι6 τολότι, 
ἸἸΙΘΓΑγ, ζόην τυλαὶ [{ἰπι6. --- τὰ πρῶτα : 781--782. --- διαστήτην -Ξ- διεστή- 

την, 887 [διίστημι]. --- ἐρίσαντε [ἐρίζω] : δοτ. δοϊάνο Ῥᾶγ 101016, ποι., ἅπ8], 
Τη850., (ἐλον ἐιῦ0) λαυΐπ φματγοίοα. 

7 15 ἴῃ δρροβίϊίοι τι 088 Βαθήθοῦ οὗ διαστήτην. ΤΠ Βοη οὗ Αἴσθαβ 15 
Αρδιηθυηηοιν, Θοϊητηδηογ--ο]οϑῖ οἱ ὑμ86 411166. τ 661. ταἰ Πα υΎ χα οαϊ  οἢ 

ραλμϑῦ ΤτοΥ, ἀπἀοσύαθη ὕο Ὀσΐηρ ὈδῸκΚ ΗΘ] η, τ ΐα οἱ ΜϑμθΙαῦβ, Ὀσοῦβου 
οἵ Αρδι}θίημοι : 5886 πᾷ Ὀθθη βὔοϊθῃ ΔΌΝΔΥ ἴσου ΠΟΙ μοΙη6 πὶ Ογθθοδ ὈΥ͂ 
Ῥαχὶβ, δ0η οὗ Ῥυίδιπι, δι ἃ γβ ΠΟῪ ἴῃ ΤΎΥΟΥ͂. --- τε ἄναξ -- τε εάναξ, ὅϑ80. 
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ΠΈΒΒΟΝ ΧΥ͂ [84 

ΤῊ β80η οὗ Αὐτοὺβ 88 80 1761] ποτ ὕο ΠΟΙ ΘΙ Β ἈΘΆΤΟΓΒ, ᾿ὖ τγᾶβ Ὡοῦ 

ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ὕο σῚγΘ ΠῚΒ ΠΆΤΏ6, Α ΡΔΙΩΘΙΏΠΟΠ. 

8, ΤῊΪ γϑῦβ6 ἰβ ἃ τ ϑύοσϊ 8] ααϑβίϊομ, δα ἀγοϑβθα ὈΥ ὑμ6 ροοὺ ἴο ἢϊβ 
δαᾶίθπορ, ὕο Δτοῦδθ ὐδθηύϊον ἃπα ουχϊοβιῦγ, δια 10 ἢ ἢθ [Π 6} ΔΠΒΎΤΘΙΒ 

1561 : ἃ ΘΟΙΏΙΏΟΏ ἄσθνίοθ οὗ ΡΌΡ]16 ΒΡΘΔΊΚΘΙΒ. --- σφωε [ξο7: 84 ῬΘΓ8. 

Ῥτοῃ., 86ς. ἀπ4)], ἐΝι686 ἔϊσο. --- ἔριδι : 1009. --- μάχεσθαι [μάχομαι : ῥΓΘ6Β. δοῦ. 

ἱπῆηϊνα, ἀθρομπθηῦ, ἐο βολιὶ. 

9, βασιλῆι: 996. --- χολωθείς [χολόω] : δοτ. Ρ485, ῬΑΙΟϊοΙρ., ποτα, βίπρ. 
τη850. (πο 18.865 δ), λαυΐηᾳ ὕσοη, θηγασαῦ. ---- Λητοῦς τ- Λητόος, 5ὅ84--ὅ88. --- 

βασιλῆι -- ᾿Αγαμέμνονι. -- -Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός -- ᾿Απόλλων, 0 νγᾶδ Π16- 

ἀϊαίθιυ ὑμ6 οαυβα οὐ ὑμ6 αὕδητγθὶ, βίο ἢ6 Ῥγουρηὺ ᾧ Ῥ]αραθ Ρομ {86 

Οτσθϑῖσβ, γΒῖο ἢ ρῶν οσοδβίοῃ ἔοσ 86 βίσιθ Ῥούσθθοῃ Δ }11165 φθᾶ ρὰ- 
ΤΩ ΘΙ ΠΟΙ. 

10. νοῦσον 18 ΘἸΙΏΡΒΑὐϊο ὈΥ ῬοΒΊ ΟΠ, 85 18 κακήν, ῬΨΏΙΟΏ 18 ἔσο Υ οχ- 

Ῥ]αἰποᾶ δᾶ δχραπᾶθα Ὀγ Ὁ86 ζο]]οσίηρ οἴδ.86. --- ὀλέκοντο -- ὠλέκοντο, 
887 [ὀλέκω], ᾿τηγροτεῖ. Ῥ885. ᾿πᾶ]ο., 84 Ῥ]ΌΓ,, τσογ6 δοῖγις ἀεοδίγομοα, Κορέ ρ6᾽- 
ἐσἠιίτις. --- λαοί : ὑῃ 6 50] 16 Γ8 ἴῃ ὑῃ ΟὙΘΘΙΚ ΔΙ γ. 

Οἱ {86 τϑῦ βθύϑθῃ νϑυῦβ685, τϑδᾶ 68 (6η4), δῃη ὀοιάρᾶσο Ἡθυτδπη ΟὙΙΤΏΙῊ : 

“ΤΉ Θ686 ἢγβδὺ σ υβ98 816 1116 ὕ8:8 ὕοπρβ οὗ ἃ [Π6ΓΆ] ΤΔΊΟἢ τὶβίπρ ἴο ἃ 5ΚΥ͂ 
Βῃτουάοα {10} σ]οΟοΙΥ οἰουάβ. ἃ βΒ67165 οἱ σϑυβθβ ΨΏΙΟΒ [1 Βουα]ᾶβ 
ΔΙΠΟΆΠΟΘ ὑπ 6 σ᾿ ΟΪ]6 ροθη. Αἂ ρ]οοϊὴῦ οἱουα σαύμουβ ον ὑμ8 ΟὙΘΘΚΒ. 

ΤῊΘ 6] 15 σονϑυϑθᾶ τι 08:6 ΘΟΥΌ 565 οἱ 141]1]6} Ἠθσοθθ. [2ο0ρ8 δηᾷ ψυ]ῦυγθβ 
θᾶ ὑμ8 Ῥοά]65 οὗ 088 βίωϊη. 16 τηοβὺ ρονϑυία] οὗ τηθῃ πα 86 ταϊρὐ- 
οϑὺ τηοσῦ] ἀδθϑοθηάδηῦ οὗ Ζθὰβ σαᾶγτο]. Ζθυβ 885 ἀθιθγιηϊηθα {886 46- 

βὑσυιούϊοι οἱ ὑ86 Ῥθορ]θ. ΑἸ] ὑ}15 1 ἃ 51}016 βθῃηύθῃοθ Ὑ Ὁ 10 ο]οδθβ ὙΠ 

- ᾿Αχιλλεύς. 
ὙῈ} ἤπα Ῥορύϊο Ἰπδιρσηῦ ΠΌΠΟΙ ὈΘΡΊΠΒ 815 ΒύΟΥΥ ἴῃ ὑδ ὙΘΥΥ͂ τα α]6 

ὙΙΌᾺ ὦ ὑΒγ.11Π1πρ' δι δύϊοῃ, δη ἃ 8]]οῦγ5 86 θδοκρτουμπα 1 τὺ Β85 ΡῸΠ6 

Ῥρίοσθ ὕο απξο]ὰ 1086] συδάυδν, ἃ8 ἰ 18 ῃθϑᾶρθᾶ, ἴῃ ὑμ8 σοῦγβα οὗ ΒΪ5 
ὩδιΥΘῦνΘ. 

Τὴ ογᾶδυ ἤο οσϑαῦθ ἃ βία ϑῦϊου 10} που]ᾶ 1πον] δ ]Υ ὈΥΙπρ᾽ οα ἃ α8τ- 
ΤΘ] 50 ζδυ-σϑϑομ]ηρ' 1 108 ΘΟΠΒΘΟΌΆΘΩΟΒΒ, 1ὖ 15 ποῦ ΘΠΟΆΡἪ ἔΟΥ ΤΊΘΥΘΥ ὨΙΔῊ 
ἔφδούουβ 8η6 παύῦασαὶ οα895 ὕο οροταῦΐθ, θὺ βοιὴθ αἰ Ὁ ταπδὺ τηούϊναῦθ 

ὑΠ6 δούϊοῃ. 15 ρίνϑϑ με ροθῦ ἃ Ψ]ΔΘΥ τηρα ἔου 8Ϊβ5 οσθδῦνοϑ ᾿γηδρὶπδ- 
ὑΐομ, 8 τηδ]τθ5 ιυ ῖηρ' ῬΟΒΒ1016.. 

84. Γτηγαπδίοία: 

1. Υὴεδ νϑῦθ βιπρίηρ᾽ ὑῃ6 δοοατθοα ψτϑῦῃ Οἱ ΑΑ ΘΏ 1165, ἔσοτα 

6 ἀζχηθ θη ἤγϑὺ 0ῃ6 βοὴ οἱ Αὔγθυβ, Κὶηρ οἱ τηθῃ, 8η8 

αἰνίηθ ΑΟὨ1]165. αὐδιτθὶθα δηα βαραταύθα. 2. ὙΒΙΘΙ (οη6) 
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«ὖ. 

85.871] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΕΕΒΙς 

οὗ μ8 σοάβ Ὀγουρὺ ἰοσούμου ὑῃ6 Αὐμαθδης πα ὑἢ6 ρθορ]θ 
οὗ Ῥυίΐδτσω 1 βύνα ὑο πριὺ ἡ ὃ. διὰ 0Π6 βοὴ οἵ Τιοὔο δηᾶ οἵ 
Ζϑ6α8, 016 ἔγθϑ- ϑῃοούθυ, Ὀσῖηρ ὑμ686 ὕνχο ὑορϑύμοι. ἴῃ δυσιθ ἴο 

Βρηῦ 4. Τμδ βοὴ οὗ Αὐτϑαβ, Κίηρ' οἱ ὑπ6 Αομδθϑηβ, πα 
0η86 αἀἰνίηθ Α01}11165 δηγαρθα {πῃ ἸΙογὰ, ὑπ ἔγϑθϑ-βῃοούθυ, δῃηὰ 
Π6 Κιπα]θα ἸϑΥ 6Υ1] Ρ]αραθδ ἊΡ ὑπτοὰρ ὑπ6 οδιΡ οὗ 06 
Αομδθδηβ δηα Κορὺ ἀοβύγογιμρ ὑπΠ6 ὈΓᾶνΘ ῬΘΟΡ]Θ θυ Ὅν. 

ΟΓΊΕΕΘΟΝ ΧΥ͂Ι 

ΡΒΈΘΕΝΥ ΑΝῸ ΕὔΤΌΞΒΕ, ΝΙΡΡΙΕῈ ΑΝῸ ῬΑΘΘΙΨῈ ΟΕ ΕΒΒΞ. 

ὈΕΡΟΝΕΝΤ ΨΕΒΒΘ 

ἴσαν, 11-,0Ἀ 

85. 1) [,ρὰγη ἴπ6 ρυϊποὶρ]θ5 οὐ π6 ἰογπγαύίζοη οὐ ὑπ6 χτηϊᾶ- 
α16 δηα ρδββδῖνθ νϑυῦβ. δηα οἱ ἀδροπθῃὺ νϑυρβ: 881-.-897. 

2) Τιϑᾶγη 6 Ῥτοβθηῦ δηα Γαύατθ, τ2146]6 δηα ρᾶββῖνθ, οἵ 

λύω. 910. 

.), θαὰ 1006-1008. 

Ρ  Μϑιοσῖζα {π6 βτδὺ οἰρηῦ γϑυβθα οὗ ὑπ6 77͵αά. 

6) Ηϑηορίουθῃ δἰννᾶυβ ΟΟΡῪ ἃπα βοᾶ 680 ἸΘΒΒΟῚ ἔγρου. 
ΗΌΠΙΘΙ, πα ΤΙ ΟΥΖ6, ποὺ 1688 ὕμδη ΟΠ6. ΨὙΘΙΒΘ Ρ6Ι ἀδγ {1} 
Π6 ἢτνβὺ Βἰὑγ-ῦνο ἅτ Ἰθατηθᾶ. ΓὴΘ ἢτϑὺ πη ἀγα θυ Β68, ΟΥ 
ΙΏΟΓΘ, ΒΠοα]α 6 οορίθα ἃἂῃηα βοδῃηθᾶ. [}ἢ οορυίηρ Π|686 

γΘΙΒ65 ὕμ6 ψογα δοοϑηΐβ 8δηα ὈγθαύῃηρΒ πχαδὺ ἡοῦ μ6 οταϊὐυἱβα. 

60 1,67 ὅμθ αἀβοϊθηβίοη οἱ θυγάτηρ ἀαισἠΐογ, νηῦς βλέ, 

δῶμα ἦοιιδο, ἃμ!α πᾶς, πᾶσα, πᾶν αἰΐ, ουογῳ, θ91--108, ΤΟΥ, 

110, 182. 
86. Ορίϊογπαί: 

81. ΝνΝΟΟΑΒΚΑΒΥ 

᾿Απόλλων (Απόλλων 571), ὠνος, ὃ ἔρχομαι (ἔρχ-, ἐλε-, ἐλευθ,, ἐλυθ-), ἐλ εύ- 

ΑΡο]]ο. σομαι, ἦλθον (ἤλνθον) ΟΟἸΏ6, ρῸ. 

ἀρητήρ, ἤρος, ὃ Ῥτὶθδῦ, ῬΤΑΥ-ΘΓ. θοός, ἡ, ὄν 5. Χ1{ὑ, Βρθθᾶγ. 
δύο (δύω) ὕνο. θυγάτηρ, τέρος (τρός), ἡ ἀδαρὕοσ, 
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ΤΠΈΒΒΟΝ ΧΥῚΙ 

κοσμήτωρ, ορος, ὃ ΘΟΙΩΙΩΔΤΙ ΘΙ", ΤΩ 81- 
58816Υ, 

λίσσομαι (λιτ-), -- ἐλ(λλισάμην 

(ἐλιτόμην) Ἀδρ, οηὐγθαῦ. 

μάλιστα τηοδύ, ΘΒΡΘΟΙΔ}}γ, ὈΥ 8}} 

[88..89 

νηῦς, νηός (νεός), ἡ 581. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν 8}1, νου, (86) 

Ὑ0]6. 

στέμμα, ματος, τό ἢ]]6ῦ, ττοαῦῃ, 

χείρ, χειρός, ἡ Βδηά, δγτη. 

ΤΏ Θ4.115, 

ΝΟΤΕ. --- ΓΘ ἢγϑὺ ζουύστὰ οὐ ἃ σϑρίι δι νΘῚ Ὁ ΒΙΟῊ ἈΡΡΘΔΥΒ ἴῃ ὑπ6 γοοδῇ- 

Ὡ]ΑΤΎ (Ῥ 68, δοῦ. ἐπᾶϊο., ἢγβὺ 5116.) ἈΒΆΔΙ]Υ 645 ἴπ τω, ἃ8 ἀείδω, λύω, ἔχω, 

Ῥαῦ βοιῃ8 66 1 -μι, ἃ5 ἴστημι, τίθημι, δίδωμι, ἕημι. ΤῊΘ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΊΏρ' 
ἔουτη ἴου 811] ἀθροπθηῦβ ὁπ 45 ΟἱἨ ΘΟΌΓΑΘ 11 -μαι, ἃ5 μάχομαι, ἔρχομαι, λίσσομαι. 

Του γαύννοβ: ἀπδ], ἀγ-δα ; ΟΟΒΙ -Θὕ]08, -ἰο, -το- ΡΌΠΥ (ΠΟΡῪ); 

Ὡδναὶ, πϑαύϊοδ! ; ρϑῃ- Ὁ θίϑιη, -αἀθη οη ]η, -ΟΡ] γ, -τ-ΟΥΘ 8 ; 

ΟἸ-Ο-ΘΎΔΌΒΥ, -ὈΤΡΘΟΙ τα ΒΌΤΡΘΟΩΏ. 

88. .«ΤὙΔΗΒΙδΐθ : 

1. ᾿Απόλλων ἑκηβόλος χολοῦται (884-86, 948) βασιλῆι 
᾿Ατρεΐδῃ καὶ πέμπει ᾿Αχαιῶν» . 

ὀλέκονται δὲ. λᾶοί, οὕνεκα δῖος ᾿Ατρεΐδης ἠτίμασε Χρύσην 

ἀρητῆρα. 2. Χρύσης γὰρ ἄρητὴρ ἑκηβόλου ἔρχεται ἐπὶ θοὰς 

νῆας ᾿Αχαιῶν, φέρει δ᾽ ἀπερείσι' ἄποινα θυγατῤός, ἣν [ὅς, ἥ, ὃ, 

Τ18].᾿Ατρεΐδης ἔχει ἐν στρατῷ. 18. ὁ δ᾽ ἀρητὴρ ἔχει στέμματα 

ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος ἐν χερσὶν ἀνὰ χρυσέῳ σκήπτρῳ καὶ 

λίσσεται πάντας ᾿Αχαιούς, μάλιστα δ᾽ ᾿Ατρεΐδα δύω κοσμήτορε 

΄ι Ἀ [ Ἁ ν᾿ 

νοῦσον ΚΟΚΉΨν ἅνᾷ στβατον 

λάῶν. 4. ᾿Απόλλων χολώσεται βασιλῆι καὶ ὄρσει νοῦσον 

κακὴν ἀνὰ στρατόν. ὅ. ἐλεύσονται ἐπὶ θοὰς νῆας ᾿Αχαιῶν 
Ψ 7 3 7 2 2 [οὶ καὶ οἴσουσι [φέρω] ἀπερείσι’ ἄποινα βασιλῆι. 

᾿Ατρεΐδης ἠτίμασεν ἀρητῆρα καὶ οὐκ 

θ. λώσσονται 

πάντας ᾿Αχαιούς.ς Ἷ. 

ἀπέλυσε θύγατρα. 

89. ΟὐΡργΥ, βοδῃ, δη6 ὑτϑηβ]αῦθ : 

Πἰίωμ, 111-106, 

οὕνεκα τὰν Χρύσην. ἠτίμασεν ΡΌΤΟΡα 11 

.Ατρεΐδηρλ᾽ ὁ γὰρ ἤχθε θοὰς ἐπὶ νῆας ἐν ΘΗ 

λυσόμενῦς τε θύγατρα ΘΈΡΟΣ τ᾿ ἀπερείσι’ ἄποινα, 

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 
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90] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΠΌΣΟΝ , Ν ᾿κὶ ὙΣ ’ ᾽ ΄ χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς, 18 
᾿᾽᾿Ατρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν" 

90. 11. τόν -- (]]ὰτ) : ἐλὰξ ἐυοἰἰ-κηοιση, βῖσθιοθ ὑῃ6 οἶτο]α οὗ Ἰερθηᾶβ 18 
ΦἈτἸ]1ᾶγ ὕο 086 ἩΘΆΓΘΙΒ οἱ ὑ86 Ὀᾶτά. --- ἠτίμασεν [ἀτιμάζω]. ἀρητῆρα: 1182. 

Οὔβουυβ ὑμαῦ 1}18 γοῦβα δῃμαβ ἴῃ ὕγγο ΒΡΟΏαΘ65, τηδ]είτηρ' 1ὖ ἃ ““Βροῃμάᾶφο ᾿"" 
γουβθ, ΤΏ18, ὑορϑῦμοσ ψιῸ} ὅδ 6 ροβιύίοῃ οὗ {16 ἢη)8)] τγοσὰ, ὕβτον βρϑοΐδὶ) 

ΘΙΏΡ δ βῖ5 ΡΟ ἴῦ, ταϑκίπρ' τ ρτυδούϊοδ]ν δααϊνδιθηῦ ἴο “ΔΙ ΠΟῸΡῊ Ἠ6 τγὰβ 
ὃ. Ῥυϊθϑῦ," ΒΊΟῚ που] οὗ Θουτ86 τϑῖκο Ὠἷπι 8ῃ οΟὈ]θοῦ οὗ τόσα ὕμϑη οτάϊ- 

ἩΔΙΎ ΤΟΥΘΓΘΠΟΘ, 
12, ᾿Ατρεΐδης ἰ5 τηδᾶδ αἰδυϊ ποΟΌ]Υ ϑτηρ μαῦϊο ΟΥ̓ ροβιθίοα, Τύ 15 ἢ6 σἘῸ 

τηϑὺ θῶ ὑπ Ὀυτάθῃ οἱ σϑβροιβι 1 ἴπι 5]  πηρ 086 ῥυιθϑί, --- ἐπὶ 

νῆας, 1.6. ὑο {116 ἀτοοῖκκ οδτορ οἡ ὕὉΠ6 58 σθ, ΏΘΥΘ ὑπο Ὺ δᾶ ἄτανσῃ ἋΡ ὑμ 611 

581085, ουὺ οὗ [ῃς νγδύου, 

18, λυσόμενος [λύω]: ἑαΐ, τοϊᾶ. ραγύϊοϊ ., πότη. βῖτιρ. τηᾶδο. (πο  ἔγ!ηρ 
ὃ, ΏΙΟΙ τοΐϑυβ ὕο ὑμ68 ρῥυ]ϑδϑδὺ) ῥοίηρ αϑόουὶ ((ἀεειγῖη) ἰὸ γαηδοηι, ἰ0 ΤαΉ ΟΊ, 

1109, δ. ---- φέρων [φέρω] : ῥτ65. δού, φῬᾶτύ,, ΠΟΙΏ. 5 πρ᾿. τπ886. (4180 τη οα 1868 
δ), δεαγίη, ὑγίησίτιρ. --- ἀπερείσι ἄποινα 18. 811 ΘΧΔΙΏΡ]6 οἱ Θρ16 δχδρρθσδς- 
ὕζοῃ, ποὺ ΤΥ 1) 81] ΒΌΘΙ ΘΟΙΔΌΟΒΙ 108. 

14, ἔχων [ἔχω] : Ῥτ68. δοῦ. Ῥαγῦ., ΠΟΙᾺ, 51:ρ, πΊα86. (ΤΠ οα1868 δ), λαυΐησ, 
λοίαϊησ. ΤῺΘ ΓΟ 5 ΟῚ ΡΟ ΔΌ]ν οἱ σο]α δΔηα βὲ᾽νου ΡΆ]]ΠἜοΝ 8η4 ΟΥΒΟΙ 

γΔ]Ὰ 8 016 ΔΙΌ10165 Οὗ ΘΟΥΏΙΏΘΓΙΟΘ, 

ΤῈΘ γυϊϑϑὺ ἀβρϑμᾶβ ΡΟ ὕνσο τυούγοβ ὕο ᾿μῆπιθηοθ {16 ασθοκβ: 

1) Ουρϊάϊγ, δι 50 Βὸ Ὀσῖπρβ [Π8 Ῥυθβϑθῃΐβ, ἄποινα. 
2) Ποϑυθγοηοο, Τ ὨΔΟῊ δοοουχῦβ ΤΟΥ 18 σθυϊηρ ὑμ6 Δ]]6 5 ΡΟ οἵ 

16 το 0]) δ Ὀϑαιίπρ' {Π6. βοδρύγθ 85 1Ἰηβίρτιϊδ οἱ ἢΐ5 ΟἸΟΘ. 

--- χερσὶν ἑκηβόλου : οτἱ ρΊΠ4}1Υ χερσὶ ρεκηβόλου. --- ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος: 
11, 1178. Αρο]ῖο Βαβ 86 δριυμοὺ “ ἔγϑϑϑῃοούθυ," “"βῃδυ)γ-βῃοοῦθσυ ̓ ἃΡ- 

ῬΗΘα ἔο Βΐτη ἤθγθ, ᾿ηὐσοάυοίμρ Εἷτη ἴῃ 15 ΘΘΡΔΟΙΟΥ ὃἃ5 ΤΌΠΟΙ ρῸΔ, 50 
ἱτηρογύαμηῦ ἴον ὑῃ6 ζασύμου δούϊοῃ, ΘΟ 6 5]ὰγβ ὑῃα ατβθκβ τ] ὨΪ5 
ΔΙΥΟΥΒ. [ἢ ΠΪΒ ΟΌΔΟΙΌΥ ἃ5 ρΡοα οὗ ψγῶτ, 6 ῃηονδὴ “85 8150 δὴ ΔΙΌ ροᾶ 

αὖ τηθβ. ““ἀοᾶ 15 ἃ τἱρηύθουβ .αρ6. Ηδ παύῃ Ὀϑηὺ Β15 ῬΟῪ δπα τηδᾶθ 
1ῦ τοαᾶγ." Οοτάρϑγθ {Π6 βύοτυ οὗ ὑμ6 τίη ρον : “1 5118}}] βοὺ τὴν ὈΟῪ (6. 
ΤΩΥ͂ ΒΥΙΏΟ] 8.8 Ὑγυυῖοῦ ΡῸΑ) ἴῃ ὑμ6 ο]οπά. 

15. χρυσέῳ: 5γη1Ζ6515, 580. --- χρυσέῳ ἀνά: 1178. --- καὶ ἐλίσσετο : 1178. 

ΤΠ Ἰαύου ρατὺ οἵ ὑ}15 σϑύβα σχου]ὰ 10} ὑμαῦ ὉΠ6 βοθὴβ ὕδϊϑθβ ρΊδοβ δὖῦ ἃ 

γτηθοῦϊηρ᾽ οὗ 86 ΔΒβθυη Ὁ] οἱ ὑπ ατγϑθίτβ, 
ΤῊΘ βοθρύγϑ γγ788 ἃ ΒΥ7 00] οὗ δι Πουϊῦγ. Οἱ σοῦΓΒΘ 1ὖ χὰ οἱ ρο]ὰ ἰῇ 1ὑ 

15 ἴο ΔΡΌΘΔΙ ἀδοθηῦ ἴῃ ορῖο. ὙΤΠ6 ΨῈΟ]Θ αὐσηόβρθουα οὗ ἃ ΡῬόθιὴ οἱ 18 
ΕἸΠα 15 Βα ΡΥ δι "4816. 108 Ἰθδαϊηρ' Ομδυϑούθυβ ΙΘ αἸγ 16 ΟΥ Β6ΙΏ1- αἰ γ 16, 
8} ὑπαὶ δαυϊρυηθηῦ τηπϑὺ 811] 6 οὗ Ἰῇουα Ῥυθοΐϊοιβ τηδύθσια] ὕμδτι ὑβαῦ 
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ΜΕΒΒΟΝ ΧΥΤῚ [91-93 

ὙΏΙΟῺῊ Βα ο65 ΤῸ ΤΟΥ ΠΔγν τηοτύα 8, Τὰ ΑΡΟΪΪο μὰβ ἃ ροϊάθῃ βιυσογά. 
Φρνογα] οὗ ὕῃθ ὙΑΣΥΊΟΥΒ Ὀθέοτθ ΤΤΥΟΥ δᾶνθ φρο] θη δυτηου, ἃηα ὑμ6 ροάβ 

δἰῦ οἡ φρο] άθη ὕΏτομ ΘΒ  ΏΙΟῊ τοϑῦ ΡΟΩ ὕῃθ ρο]άθῃ ρανϑιηθπῖβ οὐ ὑμοὶν 
Ραϊδοθβ ἴῃ ΟἸγηραβ. 1ῺῺ μι βᾶτὴηθ ὙγΥ ὕ88. ὩΘΥ  υυιβα]θπὶ ὯΔ85 βύγθοῦβ 

οἱ ρο]ὰ δῃᾶ ραῦθϑ οἵ ρθδι1. -- ἐλίσσετο [λίσσομαι : ἱπιρετί. δοῦ. Ἰπ4. 84 
βίηρ. ἀδροηθηῦ γθῦρΡ. Οἴδβατνθ ὑ88 ἴοτγοθ οἱ ὕπ6 Ἰτηρεγέθοῦ, [86 οἹα Ῥχιθϑὺ 
κερί οαὐτθαῦϊρ ΑΡδταθιηθοη ἃηα 15 Ὀσούμον ΜΙ θη], θα Αρδιηθιηῃοῃ, 

ἴῃ 5ρ108 οἱ [8688 τορϑαύβθα ορροτύαμ 188 ὕο ἃν1] ἈΪτη56} οὐ [}:8 τηθτοῸΥ οἱ 
ὑμ6 ροᾶ, ὁμοβα ἀβ8]}  γδύθ!υ ὕο β!:ρηῦ 15 ΠΟΙΪῪ ΔΙΩῬΔ55860Υ. 

16. ᾿Ατρεΐδα --Ἡ Μοηῃθ]δὰβ δηά Αρδιηθηηῃοῃ. 

ΤῊΘ ρῥυγὶθϑὺ 15 ἃ πδύϊνθ οἱ σγβα, ἃ 5128} ὑόν ὩΘΆΤ ΠΝ ὙΒΙΟῈ Πδ5 
Ῥϑθῃ ριηάογθα Ὀζ 86 Ἰηνϑαϊηρ ατϑοῖτα,ρ, Ηΐϊ ἀδαρηῦου ἢ85 θ6 θη δ ῃ 
ΡΤΒΟΩΘΙ οἱ ψᾶτ, δηῃ! ἢ8 ΠΟῪ ΘΟΙΉ65 ὕο ὕΠ6 Υ̓ΘΘΚ ἄτη, ὙΠ6ΓΘ [ἢ 6 58105 

Βᾶγθ Ῥθθὴ ἄγῃ ἋΡ Οἡ ὅδ 5ῇ0Γ6, ὕο Τϑῆβοτση ἢΘΓ. 

91. Τταηβαία: 

1. ΟἼτγβθϑ, ὕΠ6 ργιθϑὺ οὗ ΑΡο1]]ο, 15 ἀιδῃοηογθα Ὀγ (ἀδέϊννθ) 
[88 50η οἱ Αὐτθβ. 2. Τὴ6 Αοῆβθδηβ ὙΨ11] σὸ ἔτοιῃ (8610) 
Βυγιὺ ΒΕ1Ρ05 ὕο ΤΟΥ͂ Δηα τϑΏβουῃ ὑπ6 Ὀϑιογθα ἀδαρηΐοσ οἵ {6 
ρτϊθϑὺ. 8. ΥΤρῬι518}1 ὈΥΪηρ' ΤΠ ΠΥ͂ ΤΘΏΒΟΙΩΒ δηα 5}8]] Βο] ἃ ἴῃ 
(ουτ) Βᾶηαβ ὑπ Π]1οὐβ. οὗ ἄροό!]ο. 4. γε ἀο ποῦ Βᾶγθ ἃ 
ΡΌΪαΘη βοθρύσθ, θαῦ γα θηὐγθαῦὺ Ῥυϊδτη δηα 8411 [ῃ6 Ῥ60016 οἱ 

ΤΙΟΥ. ὅδ. ΤΊ ὕνψο 50}8 οὗ Αὐγθαβ, ΤΠ Δ ΒΗ ΔΙ]6Υ5. οὐ [Π8 ρθο- 
ΡΙ6(5). ἅτ θηὐγθαύηρ Ῥγατα, Ὀαὺ Ὧθ 11 5])σηὺ ὑπθια. 
6. ΤῊΘ βοὴ οἱ Αἰτθυβ, κίῃρ' οὗ τηθῃ, β]ρη θα ἐμ ρτὶθϑὺ δπὰ 
αΙα ποῦ το ]θαβθ (1185) ἀδαρίου. 

ΠΕΘΡΟΝ ΧΥΤΠ 

ΊΕΕ ΙΜΝΡΕΒΕΕΟΊ, ΜΙΘΏΙΒ ΑΝῸ ῬΑΒΘΘΒΙΝῈ, ΑΝ ΤΗΝ 

ΔΟΕΝΒΙΘΊῚ ΜΙΡΌΙΕῈ ΟΕ ΨΕΝΒΘ 

1ππτὰρ, 117-21 

92. 1) 1 Θὰ 0ῃ6 ᾿τπηρογίθοῦ τ] α]6 ἃπα Ῥᾶβδβῖνθ, δῃηὰ 88. 
δουϊδὺ τ14.4]6 οὗ λύω, 910. 

2) 1 ΆΤῺ ἢ 8016 οἵ ϑημάϊπρβ οἵ [86 γϑθ ἀθοϊηΒΙ0Ώ8, 

θ48. 6058. 

98. Ορίϊοπαῖ: 
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94-.96] 

94. 

ἄζομαι (ἀγ-) ἀοἤοοί. τον ΘΏΟ6. 
δέχ-ομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην (ἐδέγμην) 

δοσθρῦ, το οοῖνθ, 

δί-δωμι (δω-, δο-), (δι)δώσω, ἔδωκα 

ϑῖνθ, ρυδηῦ. 

, δῶμα, ατος, τό ΠΟυ56, ΠΟΙΊΘ. 

ἐγώ(ν), μέο (μεῦ 884--585), 7600, 1. 

ἐκ-πέρθω {(περθ-, πραθ-), ἐκπέρσω, ἐξέ- 

περσα (ἐξέπραθον) 520 (ὐδου]γ), 

ΟἹ] θ᾽, Ὀ1]]1Δρθ. 

ἐυ-κνήμῖς, ἴδὸος ψ6]}1-ργϑανϑά. 
ἱκ-νέομαι, ἵξομαι, ἱκόμην ΔΥΤΊνΘ, ΤΟΘΟᾺ 

(οης᾽᾿ 5 ἀθβυϊη δύο). 

Ἰ)ογιγαύνγοο: αοβθ, δηὐτ-αοίθ:. 

ΘΌ-Ῥ ΠΟΙ, -ἸΟΡῪ, -ὈΠΘΙΏΙ8Π) ; ῬΘα-ἂρ 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΟΒΒΕΚ 

ΝΟΟΑΒΟΙΑΗΥ 

μέν (σογγτοίαίυο εὐἱϊθ δὲ) οἱ. ὑ86 ὁπ 

Βδῃηᾷ, ὑσὰ]γ. μὲν... δέ οῃ [86 
ομβ Βαῃᾶ...... ὁ; με οὔμδου, 

Ρασγύϊν. ἜΘΗ, ὕμε οὔβ. 

ὑπ ΕΣ οὗο. 

οἴκαδε 788, 4 ἜΤ ἴο 
Ποτηθ, ΒΟχΏΘ, 

παῖς, παιδός, ὁ, ἢ 

᾿ἀδαρ ὔθυ. 

πί(τ)όλις, ιος, (ηος), ἡ οἶὐγ, Βύαϊθ. 
σύ, σέο (σεῦ 584-- 585), 760, γοὰ. 

ΟἾ1]α, 801), 

ἄοτηθ; ϑρο-(ὑγ)ιβ οί}: 

ΟΡἝΘ, -Ο- ρύβτη ἢ δόῖο-, 

ὭΘΟΙΌ-, ΤηΘΌΤΟ-ΡΟ]15, ΟΟΒΙ]Ο-ῬΟΙ ύδῃ, ῬΟΙΙὑϊ]ο(, 4}}. 

95. Τ τϑηΒ]αῦθ : 

" θεοὶ ἔχουσί», ὌΧΕ Τα δώματα; ἔδωκαν δ᾽ εἰ. καὶ 

ὥν, 
Ῥέω 

᾿΄. ΘΝ τι Ἑ . 8: 
χῇ ἘΠ καὶ - 

δ: ἘΟΟΝ  ῸΝ Ἐξ 
Ὲ 
εν δῷ 8 Ἐδ᾽ . ἃ 

φι Ἑ ἤγω ὃς 

3 "ΤΟΣ 
ἃ 
τς 

ΩΝ ἴω ΩΝ δ 
. “Ὁ “ ἐν Ἕ, 

᾿ς τῇ 
σῷ ΠΤ ΑΣ ΕΣ ἐῶν προ »ϑ 

ἀρητῆρος ἔχυσαν. 2." ἀπέλῦδαν᾽ Το τὰ ̓Αχαιοὶ Πμ δος 
φέχην ἀρητῆρος. ἐδέξαντο, δ᾽ ἀγλαὰ ἄποινα, οὕνεκα ἑκηβόλον 

᾿Απόλλωνα Διὸς υἱὸν ἅξοντο. 

δης οὐκ ἐδέξατο τὰ ἀγλά᾽ ἄποινα. 

ἄποινα πολλὰ βασιλῆι ᾿Ατρεΐδῃ. 
θεαὶ εἶχον [ἔχω] ᾿Ολύμπια δώματα. 

ὃ, ἅζεται “ΡΝ ΠΌΣΟ): 4 ᾿Ατρεΐ- 

δ. Χρύσης ἀρητὴρ ἔδωκεν 

θ. πάντες θεοὶ καὶ πᾶσαι 

Ἷ;- ̓ Αλαιοὶ ἐυκνήμῖδες 

ἐκπέρσουσι Τριάμοιο πόλιν, ἵξονται δ᾽ ἐὺ οἴκαδε. 8. παῖς 

φίλη ἀρητῆρος ἐλύσατο, ἵκετο δ᾽ ἐὺ οἴκαδε. 

96. ΟΟΡΥ, βό8ῃ, δηα ὑγδηῃβὶαῦθ : 

“τα, 17.931. 

«ΓΑτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοΐ, 17 

ὑμῖν μὲν θεοὶ δαῖεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐκπέρσαι ἸΤριάμοιο πόλιν, ἐὺ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι" 

ἑ 



ΠΕΘΒΟΝ ΧΥῚΙῚ [97 

παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην, τά τ ἄποινα δέχεσθαι 50 

, ἁξζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνα." 

97. 117. ᾿Ατρεΐδαι, οὔο., νοσοῦν 68. ---- καὶ ἄλλοι ἐνκνήμῖδες : 1178. τον 68 

ὍοΙΘ ἃ Κἰηα οἱ ἸΘρΡΊΠΡΒ, βούυϊηρ' ἃ5 58η11 σᾳδΓαβ, ἴου Ῥχούθούΐοῃ ρδιηβὺ 

τ ΔΡΟῚΒ δη4 ἴο ῥγδνυθηὺ ομδῆπρ' ἔτοτη ὑπ Ἰομρ' 5Β}161]ἃ οἱ ὑθ σθῶγοσ. 

18. ὑμῖν [σύ]: ἀφ, ᾿]υγ., 10 ψοτι. ---- θεοί : ο!6 5γ118}]68 ὈΥ͂ 5γῃ!ϑβίβ, ὅ86, 
μέν : οογτο]αῦγα 1 δέ, ν5. 20. --- δοῖεν [δίδωμι] : δοτ. δοῦ. ορύαὐδνο, 84 Ῥ]0Τ. 
(ἀὐβ. Βα ή]θοῦ 15. θεοί), πᾶν ἐλεν σραηΐ. ---- ἔχοντες [ἔχω]: ῥὕΓΘ65, δοῦ. ρατγύ., 
πΟΙλ. Ὀ].τ. τη880, (πο 85 θεοί), πωνύρ, ροδδοββῖνης, 1.6. ἸπΒΑ ΙηρΡ. ΤῊΘ 
σοάθ Ἰ᾿ίνθα ἴῃ Ῥδίδοθβ οῃ ὕδθ ἴορ οὗ ΟἸγραβ, ἃ ΠΙΡῊ τηουπύδϊῃ ἴῃ 

πονύμοση ΓΤ Ώρβθαὶγ. ὅ66 ποθ οἢ 8. 44, ὃ 198. 

19. ἐκπέρσαι [ἐκπέρθω] : δοτ. δοῦ. ᾿γ1., 10. 86} υϊογῖψ. --- ἱκέσθαι [ἱκνέο- 

μαι]: δου. δοῦ. ζπΐ., 10 αγτῖυφ. ---- πόλιν : 1167, 1. 

20. ΕἼΤΙ 105 ροβιύϊοῃ ἴπ ὑΠ 6 γ 886 παῖδα 15 Ια ρῃδύϊο. “Τὺ 15 ΤΥ ΟὨἸ]ὰ 
ἴοῦ ΆΟΥΩ 1 ΤΏ Δ]Γ6 ΤΥ Θηὐτθδῦϊθβ. ΟὈβοσγθ ΠΟῪ ὑμ6 δααϊίοι οἱ φίλην 
Βοῖν ὔθη5 ὑμ6 ραύμοβ οἱ ὑπ οἹὰ τηδη᾽ 5. 0168. --- λῦσαι, δέχεσθαι : 8δογ., δια 
ῬΥΙΘ5. δοῦ. 1ΠῈΠ3 ϑ6α δἃ5 Ἰτηγρογαύϊννοβ, 1107, 11, 3ε6 απεί ἀσοορὶ, ΟὌΌΒοτνΘ 

[868 τγταβ οἱ δέχεσθαι 10 ἱκέσθαι ἴῃ ν5. 19. ΤΊ ο]α ῥυἱοϑῦ που] ὑμ8 
ΘΥΡ ΒΔ 5126. ὑμαῦ ὑμμ6ῖν τούτη ὨοσΏ6, ἱκέσθαι, τᾶν ἀρρϑπᾶ ἌΡομ ὑμῖν 8ο- 
οορύδῃορ, δέχεσθαι, οἱ {Π}6 ΓΔ ΒΟΙΏ8. --- τά : {1666: ὑ8μ8 ῥυἱθϑὺ θυ] δηῦ]γ ροϊηΐβ 

ἴο ὑῃ8 ρσιὺβ 6 δᾷ Ὀσοιρύ. 
18 ΣῈ. ὑμῖν θεοὶ δοῖεν, οἴο.: “ἸΏΔΥ γοὰὺ σοὺ γΟῸΣ 158, 1 τηΐη6." ἘΕτ]- 

ἀθηθῦ 8 ἄοοβ ποῦ ορήθοῦ ὕο πανίηρ ὑμ8 ασθθκβ οοἸθοῦ ρᾶτὺ οὗ ὑμὶν 
Ῥαγτηθηὺ ἔσοχη Ῥυΐδτη δηα 5 Ῥ6ΟΡ]6, 0 ἼΘΥΘ οἱ ΘΟΠΒΙΘΘΥΔΌΪΥ 1655 ὁοη- 

ΟΟσπι ὕἤο ὑὕὑμθ ρῥγϊθϑῦ ὑμβᾶῃ ἢ15 οσχῃ ἀδι]ηρ ἀδαρ ον. ΠΟΙΙΘΙ 5 Ομ ΔΥΟῦΘΥΒ 

Δ16 οὔὔϑῃι ὑΠ 8 ΤΟΙ ΘΒ Β1 ΠΡ] ἱπια ν᾽] ἀπ 4]150106. ΤΠ [ἢ 6 ατϑοκβ νγου]ὰ στϑηὺ Β18 
τοαποβῦ, μ6 τῦχῶβ Ἡ1ΠΠηΡ ἠο ἤᾶνο 15 ῬΥΔΎΘΥΒ ΘὨ]οῦθα οἱ ὑμοῖσν δῖ86, ΠΡ 
γνῶ ποῦ ὑμ6 γχϑῦ, πΠοΥ γοὺ ὑμ6 ]αϑδύ, ὕο αθοΥ πη θυ ὑ6 ᾿τρτ ββίοι ὑμδὺ ὑ86 

οΟαοοΙη8 οὗ ἃ ργϑαῦ ψὰ1 τηϊσ ηὐ "6 ᾿ῃῆποπηοθα ὈΥ ἃ ῬΡΘυΒΟ 8] 0506 41 ὕο ΒΪ5 

θοα. 

Ἰηβίθαα οὗ Ὠδνίηρ 15 ΒΡΘΘΟΒ τορογίθα αὖ βθοοῃᾶ Βδμῃᾷ, ὑπε ῥσγὶθϑῦ 15 
ἀτατηδῦϊοα}}]γ Ὀσοιρὺ Του ψατὰ ἐπ ῥγοργία ρϑγβοτα, λα βρθδῖτβ ἴου Εἰχη 86}, 
ΤΒ6 φροθῦ ὑῃμμ8 ΒΘΟΌΓΤΘΒ ἃ ΤΟΥ͂Θ βυ τη οἴου ὑμθη ἰηαϊτθοὺ ἀἸΒΟΟΌΤΒΘ 

οΟὨ]α Ῥγοάμοβ. ἥ 
21. ἁζόμενοι [ἄζομαι] : ὕ͵68. δοὺ. ῥᾶτχύ., ΠΟΙ. Ρ]πχ, τηδ8ο. (τα! γὴν 

ὑμ8 1π}0]168 δ] θοὺβ οἱ λῦσαι «πα δέχεσθαι), τουογογιοίη. 21 15 ἃ ΒΡρου- 
ἀδῖο νϑυβα, 1182 ; ““ πόμοῦ ὉΠπ6 ροα;,᾽ 1.6. ἴῃ! ὉΠ6 ῬΘΥβοι Οἱ 116, 815 ΤΟΡΤΈΒΘΏ- 

ὑαύνο, ἕον ὑο 1Ἰ8]Ὁ ὑ88 γυϊθϑὺ σου] })8 ὕο Ἰῃ8}} ἴπη6 ροά. ΤῊ ο]οββ οἵ 
.18. ρ]θα 18 τηϑᾶβθ ραγυϊ οι] Υ ̓ τηργοδδῖν ΕΥ̓ θηαίηρ᾽ ἢ ἃ βρομᾶδίο γ 6788 

ὙΠ [ῃ6 πϑιὴβ οἵ {με ροᾶ. Ῥϑυβδρβ 815 86 οἵ 086 ὕδθγιῃ ἑκηβόλον 18 
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98-101] ΗΟΜΙΕΒΙΟ ΟΕ ΒΕῈΚ 

Ἰηθοπᾶρα ὅο ΘΟΉΥΘΥ ἃ δ8]}- 816 ὑμγθαῦ. ὙΠδὺ ἰβ, ᾿ξ ὑπὸγ ἄο ποὺ στϑυῦ 

ἢ15 ῬΥΔΥΘΥ δ4 ὑμῈ8 τϑἔμιβ8 σθϑθσθηοθ ἰοὸ Π6 ρσοά, ΑΡΟ]]Ὸ ἐπὶ 8 μυδούου 
οἱ ἔτϑο-βῃοούοσ ζϑύ ψυθαὶς σθησθῃοθ ὍΡΟΝ ὕπθῃ. 

98. Τταμϑίαύο: 

1. ΤΏ ροάβ ψὴο πᾶν (ἔχοντες). ΟἸψιλριασ Ποιηθ5. σψ7}}} 
στδῃῦ ὅο ὑπ βοῃβ οἱ Αὐτϑὰβ ἂπα ἴο ὑῃθ οὔμπου ψϑῃ] -ουθανϑα 
Αομδαθδηβ ὅο β58οὸῖ αὐὐοεὶν (ἐκπέρσαι) ὕμπθ οἷὖγ οἱ Ῥυίΐδῃι. 

2. ὝΈΒΘἢ {μ6γ0 βδοϊζϑα {π6 οἷὖυ οἵ Ῥυΐδῃ, ὑῃϑῪ τϑύσσημ θα ΠᾶΡ- 
ὉΠ ἤοσηθ. 8. ὙΠΘΥ͂ δοοθρίθα ὑπ βῃῃξῃηϊηρ ΤϑΠΒΟΙΩΒ. ἃΠα 
ἔτϑθᾶ ὑπ6 ἀδυϊπηρ ἀδαρσηύθυ οἵ 6 ρυϊθϑῦ Ομσγθοθ. 4. Έε 

του ποβᾶ ὑπ ἔγθθ- ποούθυ Α ΡΟ]]ο, βοὴ οἱ ᾿υϑῦο 8ἃπα Ζθαβ, δηα 

ββοαρθᾷ ἄθαίῃ. δ. ὙΊΙ [88 βοὴ οἵ Αὐτγθὰβ δοοορὺ ὑπ ββῖπ- 
ἱπρ' γϑΏβοιηβ Ὁ 0. Τηθ ομπα οὗ {Π6 ρυϊθϑῦ νγὰβ ἔτθϑα, θη 
6 σᾶνθ ΤΥ ΒΗ] Πρ ΓΔ ΏΒΟΠΊΒ, Μ᾽ Ὠ]ΟὮ ἢ 6 ὕνψχο βου οὗ Αὐγϑὰβ 
ἀοοορίσά. 

ΠΡΌΡΟΝ ΧΥΙΠ 

ΤῊΕ ΡΕΒΕΕΟῚΤ ΑΝ ΡΙΠΡΕΕΒΕΕΟΥ ΑΟΤΙΨΕ ΟΕ ΕΝΒΒ 

99. 1) Τι6ᾶγη ὑπ6 ροτίθοῦ ἃπᾷ ρ]αροτγίθοῦ ᾿πᾶϊοαύνα δούϊνθ 
οὗ λύω 904, ἃπᾶ οἱ βαίνω 922. 

2) Τιθᾶχῃ ὕμ6 ἀθοϊθηβίοη οὗ γέρων οἷαί πιᾶῃ, αἴξ σοαΐ, διὰ 

παῖς ολιϊά, θ698.-698. 
100. Ορίύϊογαί: 

101. ΝΟΟΑΒΟυΙΑΡῪ 

ἀγορή, ἧς, ἦ, ΦιΒΒΟΙΏΡΙ]γ, τηθϑίϊῃρ ἡμέτερος, ἡ, ον ΟἿΣ, ΟἾΪΒ. 

Ῥίφοθ, ραύβογίηρ, ΒΆΥΔΏΡΊΙΘ. θνήσκω (θνη-, θαν), θανέομαι, ἔθανον, 

αἴξ, αἰγός, ὁ, ἡ σοαὺ τέθνηκα α16, ῬΟΥΙΒὮ, 

ἤΔργος, εος, τό ΑΥ̓ΡΌΒ, α σουπέγῃ απ ἱερεύς, ἢος, ὃ Ῥγϊοδῦ, ΠΟΙΥ Τη8}. 

οὐΐῳ γι Οδδο6. κοῖλος, ἡ, ον ΒΟ]]ονν. 
γέρων, οντος, ὁ ΟἹ] 7η8}. μηρίον, ου; τό ὑμὶρη-Ῥίθοθ, ὑμὶρῃ- 
γῆρας, αος, τό ΟἹ] ἃρθ, 6]. Ῥοπθ. ἴΝΝ 

δέκατος, η, ον ὑθῃθ. πούς͵ ποδός, ὁ ἐοού. 
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ΤΈΒΒΟΝ ΧΙΧ [102-105 

ταῦρος, ου, ὁ ΡὈᾺ]]. “ φρήν, φρενός, ἡ ΙΔ χᾶρτωα, ταϊηᾶ, 
φεύγω (φευγ-» φνυγ-), φεύξομαι, ἔφυ- Ὠϑᾶγί, 80], βρὶ τύ, ἀϊβροβιξίοτι. 

γον, πέφευγα 1166, ἢγ, Θδοᾶρ6, σπιι ὀὠκύς, ὠκεῖα, ὠκύ 5, ΒρΘΘαγ. 
(ΟΠ, ἀνγᾶῦ, 8]0τι9)). 

Του ναῦϊνϑβ: ρτὰγ δ91--ὅ98, σΘΤΥΟ-ΘΟΤΆΥ, -ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ; ἀ608-]ΟρῚ 6, 
«σοι; Βἰθι- ΤΟ γ, -ο- ΘΙ ΥΡΒΙΟ(41); δηϊ-ροάθβ, ὑτὶ-ροᾶ, ροὶγ- 

Ρ(ουΒ); ΡΒ ορΎ, ἔΤΘΏΖΥ. 
, 

102. Ττδηβίδΐθ : 

1. ᾿Ατρεΐδης οὐκ ἀπολέλυκεν ἱερῆος" παῖδα φίλην. 2. βέ. 

βαμεν [βαίνω] ἐξ ἀγορῆς. 8. κατέκηε γέρων ᾿Απόλλωνι 
ἄνακτι πολλὰ μηρία ταύρων καὶ αἰγῶν. 4. γῆρας ἔσχεν 

[ἔχω ἱερῆα. ὅ. γῆρας οὐχ ἵκετο βασιλῆι ᾿Ατρεΐδῃ, ἔθανε δὲ 
Ψ 3 

. κακῶς ἐνὶ οἴκῳ ἐν "ἈΔργεῖ, οὕνεκα τὸν ὥλεκε Καὶ λυταιμ(ν)ήστρη. 

θ6. πόδας ὠκὺς [1014] ᾿Αχιλλεὺς τέθνηκεν ἐν ᾿Ιχίῳ. Ἷ. ὁ 
γέρων ἘΕΙΕΙΙ ΕΝ εἰς τὴν ἀγορήν. 

108. Ττδηβ]αΐθ. 

1. ὟῆἧἅυοῬΗ αν ἔγτθϑθα ἊἋῃ6 Ῥρίονθα αἀδαρῃτου οἱ [6 ρῥυιθϑὺ, 
Ῥθοϑῦβθ τ)χα ΤΘΥΘΥΘΠῸΘ ὍΠ6 ἰγθθ-βῃοούθσ 0010. 2. ΑἹ] (86 
ΑΟΠδΘΔΩΒ Πᾶνθ σὍΠΘ ἔροῖὴ 8 ΔΒΒΘΙΊ]Υ ἴο [ῃ6 ὨΟ]]ΟΥ 581Ρ5. 

8. Τῇ ρυιθϑὺ θαυμα ταϑὴν ὑΠ1ρη-ῬΊΘ068 οὗ Ὀ0]15 Ὧπα οὗ σοδῦβ 
ἴο 8 ροαὰβ ψὴο Βα ΟἸγιηριδῃ Ὠοτηθθ. 4. Τῇδῦ ο]α 1ηδῃ 

ἢδΔ5 αἰθα ἵἱῃ ΟΟΤΓ ποθ. ὅ. ΤῈ6 5 10-ἰοοῦύθα ΑΟὮ1]Π165. ΠδΒ 

ΘΌΠΘ. 6. ΤΠθδ οἹα τηδϑῃ μὰβ8 ποῦ Ῥθυβυϑαᾶβθα [16 ταϊπα οἵ {ῃ6 
Β0η οὗ Αὐτθῦβ. 1. Αρο]]οὸ δὰ Ἰονϑα {88 Ῥϑααί ἃ] ροααθβδ 
οἱ [86 8β8ὰ. 8. 58.841] ψθ ἤδθ σι βσι ᾿δοὺ πο 086 ΟἸΌΥ οἱ 
Ῥτίδτῃ 

ΤΡΒΒΟΝ ΧΙΧ 
ΤΗΣ ἹΝΕΙΝΙΤΙῈ 

ΤΑ, 22--2}7 

104. ΤιΘατ 81] ὑμ6 Ζόστηβ, 8.6 Τὰ ΘΙ ΏΡΒ, 8 Πα 865 Οἱ [88 
Ἰπδηϊύγοβ, 908, 914, 920, 1101. 

106. Ορίϊοπαΐ : 
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106.107] 

106. 

᾿Αγαμέμνων, ογος, ὁ ρΡΔΤΩΘΙΏΏΟΣ, 
κηῳ 97 Δίγοοσνας, ὑγοίλεν 97. ΠΠ οἰθνν5 

λωδυαηα, ]όηοίαμδ, ἀπά οοηι- 

φιαγογ-ῖη- οἰ 6}, 7 {λὲ αἰϊίειὶ αὐοοῖ 

γιϊίαγῳ οαροατίον αἀφαϊηδί ΤΟΙ. 

αἰδέομαι (αἰδεσ-} αἰδέσ(σ)ομαι, ἡδεσ- 

(σ)άμην ΣΟΥΘΓΘΠΟΘ. 

ἀφ-ί-ημι (ἢ-, ἐ-), ἀφήσω, ἀφῆκα (ἀφέ- 

κα) Β6ῃα ΦΎΔΥ, αἸβιλ18,. ΒΒ], 

ατῖγο οἵ, 
δηθύ-νω ({ε7.), Ἰοϊδοτ, ἕαντυ, ἀ6] αν. 

εἷμι (εἰ-. 5) εἴσομαι ΘΟΙῊ6, ΚῸ ; })Γέϑ. 

οὔίοη εὐ γί. τπεαρῖης, 588} 

6016, 518}} ρῸ. 
ἔνϑα ὑπθη, ὑβουθ( ΡΟ), Β6Γο. 

ἐπ-ευφημέω, ἐπευφήμησα δΒμουΐῦ 

διδϑουῦ, ΦΌῬΤΟΥΘ. 

ἢ (ἠδ οὐ, ὑμ8ῃ, Ὑν ΒΘΌου, 

ἢ... ἢ οἰΐπου,... οὐ, θύῃ θυ... ΟΥ. 

κιχάνω {κιχ-, κιχε-), κιχήσομαι, ἐκι- 

χησάμην (ἔκιχον, ἐκίχην) ΠΟΙ 

ὍΡΟΙ, ονοσύαϊο, δυυῖνϑ (81). 

ΠΟΛΙΡΈΆΙΟ ΔΆ 

ΝΟΟΑΒΟΙΑΒῪΥ 

κρατερός, ἡ, ὄν 5ύτομῃρ, ὨΘΥΒἢ, ρον- 
ΘΥΤπ}}, δύθσ, ᾿ϊρσ ὐγ. 

μή ποῦ, Ἰοϑῦ, ὑμαῦ πού, 

μῦϑος, ου, ὁ νγοτα, ΘΟΙηΙαΔη, ΒΌΟΥΥ. 
νῦν Ὡον,, δὺ ὑμ1θ ὑϊπιθ, 85 πλδῦθουβ 

ΠΟΥ 8.16, ὃἃ5 εὖ ἴδ5. 

ἐμ ἰ658 α σοὨϊγαδί. 
(Ὁπιηλογῖν 

παρά, πάρ, παραί αὐν., απο »ΓῈερ. 

τοι, σοη., ἀαϊ. απὸ ασο., ἴτχοτα 86 
5:66. οἱ, ὈΥ ὑῃ6 5]46 οὗ, ὕο {86 

5146 οἱ, Ὀθβϑῖάφ, δ]ομρ; αὐν., Ὀδ6- 
5146, ὩΘΔΤ ὈΥ; τοὐϊ σότι., ἔγοτη 

(086 5146 οὗ, Ῥθβι 6), εὐ ἀαὶϊ,, 

ὈΥ (0886 5846 οἵ), θδν, θϑβίᾶβ; 

εολιλ, ἀοο., ὕο με βἰάθ οὗ, δοῃρ 
(0γ), ᾿651:468, βύσϑιομϑα δ]οηρ. 

τέλλω {(τελ-, ταλ-}, ἔτειλα, τέταλμαι 

οοΙρτη δα, Θμ]οπ (ΡΟΠ), ϑοοοχα- 
ῬΊΒΆ, σἱδ6, 

ὕστερος, ἡ, ον ὈΘμὶηά, Ἰαύθυ, αὖ 

δι οὕ6᾽ ὑΐτηθ, ἔστ ὑ μ υ (τη σθ). 

Ἰδουισαύῦνοβ : Θ-Ρ θη βίην, 610); τηγύμο-οσγ, τη γο-108] ; 

ῬΔΙΆΕΡΥΎΘΡΗ, Ὀ8.-8}16] ; γβύθιοη Ὁ ΟὔθΟη. 

107. Γγαμδ]αΐθ. 

1, ὅτε γέρων ἐχίσσετο πάντας ᾿Αχαιοὺς καὶ ᾿Ατρεΐδα μάλιστα, 
ἄλλοι μὲν πάντὲς ᾿Αχαιοὶ εἶπον αἰδεῖσθαι τὸν ἱερῆα κιεὶ δέχθαι 

ἀγλά; ἐν μοὶ ἀλλ᾽ οὐχ ἥνδανεν ᾿Ατρεΐδῃ ᾿Αγαμέμνονι θυμῷ, 

2. ᾽Αγα- 

μέμνων οὐ κιχήσεται γέροντα παρὰ κοίλῃσι νηυσΐίν, οὐ γὰρ δη- 

ἀλλ᾽ ἀφίει. γεβοντα κακῶς, ἔτελλε δὲ κρατερὸν μῦθον. 

θύνει ἐν στρατῷ ᾿Αχαιῶν. 8. δηθύνειν, αἰδεῖσθαι, ἱέ αἱ; ἵεσθαι. 

ἰέναι. ἐπευφημέειν, ἐπευφημῆσαι, ἐπευφημήσεινῳ τέλλειν, τέλλε- 

σθαι, κιχἄνειν ξιχάνεσθαι, κιχήσεσθαι, κιχήσασθαι, μάχεσθαι, 

ἐκήξξρθειν, ἐκπτ Κ΄ σειν, ἐκπέρσαι, ἐκπέρσασθαι, ἱκέσθαι, δέχεσθαι, .᾽ 

δέξασθαι, ἅξζεσθαι. 
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ΓΕΒΒΟΝ ΧΙΧ [108-109 

108. ΟΟΡΥ, β8όϑῃ, δηα ἐσδηβὶαΐθ. 

Τα 3,2-.27 

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Ἀχάϊοι 

αἰδεΐσθαί θ᾽ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα" 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ ᾿Αγαμέμνονι ἜΡΘΟΥΕ θυμῷ, 
ἀλλὰ κακῶς ἀφίει, ἐρατερον, δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν" 9ῇ 

τ μή σε, γέρον, ἀούλῃησιν ἐγὼ πάρα νηυσὶ κιχήω 

ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα, 

109. 22, μέν; οοτττοϊαῦδνο ΝῊ ἀλλ᾽, νβ. 24, ὙΒΟΓΘΌΥ ἄλλοι πάντες 
᾿Αχαιοί 18 οοηὐταβύοα Ὑ10} ᾿Ατρεΐδῃς. 

98, αἰδεῖσθαι -- αἰδέεσθαι, 584--.588. ----θ᾽ - τε, δ75, 5982. --- καὶ ἀγλαὰ 

δέχθαι ἄποινα: 1179. αἰδεῖσθαι 15. δὰ Δ τηδῦϊν σθϑρομβα ὕο ἁζόμενοι οἱ 
[88 ΟἹ] ῥτιθδῦ Β ῬΥΑΥ͂ΘΥ ἴῃ ν8. 21. ἀγλαά ΟἾν68 ἃ ΥΘῶβοι ὙΓΒῪ ΒΥ ἯΘΓΘ 50 
1ΠΠ1ὴρ' ὅο δοσθρύ ὑμ6 ΤἈΒΟΙΩ. 

24, ἀλλ᾽ οὐκ ὈτίηρΒ ὑμ8 δούλοῃ οἵ ἀνανυδ θὰ Ἰχΐο 5187}0 οοῃύτγαϑθὺ 
ΤῸ ὑμαῦ οἱ 411 086 οὔβὸν Αομδοδῃβ (ἄλλοι μὲν πάντες). ---᾿Ατρεΐδῃ : 996, 
1176. ---- ἥνδανε -Ξ ἱξηνδανε -- σρηνδανε -- Βαθᾶθο, ε:σοοί, οὖσ, --- θυμῷ : 1009, 

2ὅ. ἐπὶ... ἔτελλεν : ““τγ6515,᾿ 1048--1049. --- κακῶς : λαγδλίν (αἾδὸ Ῥοτ- 

ΦΡῸΒ ΝΒ οὐ, 1.6. ἀἰδαδίγουδ ΘΟΠΒΘατΙΘ1668), 

20. “Ἰιοῦ γη6 ποῦ οοηὶθ ροὶ γου.--- κιχήω [κιχάνω] :: δογ. δοῦ. 500. 
Ἰαποίνο, 15ῦ 5ηρ., 1} μή, παν .[ ποί σολο, ἰοί 16 ποί σογλθ προ». ---- σέ 

[σύ]; δος. βἴπιρ., ψοῖν ({]166)). ---- ἔγώ 15 ΔΙ ΤΣ 5 Θιη δὐϊς, 160]. 
27. δηθύνοντ᾽ -- δηθύνοντα [δηθύνω] «ῃα ἰόντα [εἶμι] δΓο Ῥγθ8. δοῦ. ρδ1- 

ϊοῖ 165, ἃοο. βίῃ, τηϑβο. (το! γ᾽μηρ' σε), ἰοϊογίν, ταγ  γζγιρ. ---- αὖτις ἰόντα : 

οοἸπΐης ὕαοῖ;, γοίιγηΐης. --- ὕστερον : δᾶν., 181. --- ἢ ὕστερον -- ἡ ε΄ ὕστερον. 

Το σοὺ Πα [Ὁ]] οἰξθοῦ οἱ {8185 βιδασύϊοῃ, 1ῦ τωτιϑῦ 06. τοι οσθα ὑμδὺ 
186 ρἱτ] δα Ὀθθὴ οἀρύαγοα ὈΥ ὑμ6 Ὡγδγωπαάϊθρ (αὐ οῖχβ, οὴ. ἃ ὈἸ]Π]ασΊρ' 
οχρθάϊθου θα Ττον, δηᾶ ἰπ ὕμς αϊβυυυιύίου οἱ ὑπ6 ὈοΟΟΥΥ͂ 5π6 Πιδᾷ 
14}16ὴ ὧὸ ὑμ8 Ἰοὺ οἱ ΑρϑιηθηημοΏ, ΏΟΒΘ. ῬΟΙΒΟΠΔΙ ὈΤΌΡΟΥΟΥ 588. ΠΟΥ͂ 18. 
5ο {μ6 οἱᾶ ρῥτιοϑὺ μδ5 Πυ016 ἀἸ ΠΟΤ ἰὼ παρ ΟΥ̓ΘΙ “411 ὑπ86 οὔμοὺ 

ΑΟΒδΘδ 8, ὙΠῸ ὙΟΟΙ ΘΥΟΌΒΙΥ δϑβοηῦ ὅο 15 Ῥχοροβιῦϊοι ; αὖ ἡ στη ΟΥ̓ ΟΏ, 
[88 ΟἿΪΥ οὴθ ἷο Βᾶ8 δηγύῃιμρ ἰο ἰοϑθ ΟΥ̓ ὉΠ 6. ὑγαηβδούϊομ, ἄοθβ ποῦ 

Ῥγχογθ ἴο Ὀ6 80 θᾶϑυ. ΑἈΡρδυθῃθν μ6 σχὰβ ποῦ γοῦ γοδάν ὕο τϑῦασῃ ἃ ΒΟ 6 
ῬΤῚΖΘ 1 ΘΧΘΠΘΥρΘ ἴου ἃ [6 ΡΊΘ665 οἱ ρΟ]α δΔη4 5067, ΟΥ̓ΒΟΙΉΘ ΟΙα Ῥοΐβ δια 

ῬδῺΒ ἃπᾷὰ 08η86 ῬαλυΥ ΡΥΔΎΘΥΒ οἱ ἃ Ῥἱοὰβ ὑχθδῦ. ΤῊΘ γ᾽ΘΌΥ οἱ ὉΠ 68 οὐ6Γ 

τϑοῖκ5 δη ὉΠ 6] τουόγοιοο ἴου {86 Ργοϑῦ ἃχ6 Ρ]δορᾶ ἴῃ τηατκοα οοηὐτγαβὺ 

ἴο Ὁ}68 δοϊϊοῃ οὗ Ασϑιηθιηηοῃ, ΠΟ 8Δ]ΟῺΘ 15 Ὑ]ΟΘα, δα ορβυϊπαῦθ)ν 80. 
ΗΒ. ΘοΌτδΒΘ 18 ἐν μ᾽ τόρ θθα οὗ Δ ῬΟΒ510186 τοἄθθχαῖῃρ᾽ ἐβαύατθ ὈΥ {89 
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110-112] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ἔδοῦ ὑμαῦ 6 15 ποῦ ΟὨ]Υ͂ ἂἃπ ὉΠΡΌΑΙ]Υ βίηηθσ, θαὺ 15. δούαδ)])}γ τὰᾶθ δηᾷᾶ 1]]- 

ΤΔΏΠΟΧΘΩ͂ ἰο {86 ρῥγῖθδϑῦ. [τ τϑααϊῦδ] ἔοχ 811 0815, ἃ5 νγχθ 518}] Ἰθᾶσῃ ἴῃ ὑμ6 

ΒΘ6Ό6], [86 Ῥ6ορ]6 δὲ 88 οβίϑθί β θυουβ, ΠΟ ῥϑυῖβῃ 1ῃὼ ἤθαρβ, ὙγΕ116 
ΑΡΔΙΏΘΙΏΠΟῺῚ ΘΒΟΩΡ6Β5 ὕΠ6 ῬΙαραθ. ΓΒ 15 ΓΘΆ]}γ δὴ δυθιβῦϊο Ὀ] τ 58: δηᾶ 

οἴθηἄβ ΟἹ θ᾽ 8 86η86 οἱ ροθϑύϊο 7υβῦϊοθ. Βυΐ 1ὖ 15. ὨΘΟΘΘΒΑΙΥ͂ ΤΟΥ ὑπὸ Ἰαῦοσ 

ἀθνϑιοριηθαῦ οἱ ὑμ6 ῥ]οὺ ὑπαῦ ὑμ86 Κῖηρ 6 Ῥγθβουνϑά δ]ῖνθ, δῃᾷ Ὀρϑι 68 

ῃτουρμουῦ 811] ΒἸβύοσυ “ ἩΠ θη 86 Κἰηρ β'η5 6. Ῥ6Ο0]6 βαΐξοσ." ἘῸΣ δὴ 
ἩΠΑΠἱτδύϊηρ, ΡᾶΓΆ1161, τοδα 2 ϑδτῃ. 24 θιίου αἴΐα. 

ΠΑ ΡΑΤΘΙΠΠΟΙ 18 ὕθ0 ΔΏΡΤΥ ὕο ΘΟὨΒΙΘΙ ΔΗΥ͂ οὗ [8 ρΡοϊηΐβ ὑτροᾶ Ὀν [86 
Ρτγιθβὺ, δηα ἄοοθϑ ποῦ ουύϑὴ ὑμπϑὴς ΕΪΤῊ ἔου 15 ὈΓΆΥΘΙ ἴου 86 βιοοθββ οἱ ὑ86 
οχρθαϊθοῃ δια ἃ βαΐθ ἸΟΌΤΏΘΥ Ἀοτιηθνδγα (γ55. 18-10}), θυὺ ὕαϊκοβ ὑμαῦ 

81} ἴοχ σταπϊθα (866 νβ. 80, πθχὺ 16850})}. Ηθ γϑβρθοὺβ πϑιμποσ ροᾶ ἸΟΥ 

Ρτὶθϑῦ, δια Ῥυοΐοσβ 086 ρ91}] ὕο ὕΠπ γσϑΏβοτω. [1ἢ δα ἀσθββίηρ ὑμ6 ῥχϊθδὺ ΟΌΓΌΥ 

ἂἃ8 γέρον, οἷά πιαῃ, Ἠ6 ἀἸβυθραταβ Ἀ1Β8 ΔΡ᾿ 68] 88 ἃ τθργϑβοηὐα ἤν οἱ ὑμ6 ροά, 

110. Τταηϑίαΐύο: 

1. ΑἹ] (Πα οὔμου ΔΟμδθδἢ8 111] ποὺ βῃοαῦ αβϑϑηῦ, ὕο σϑυϑυ- 

Θ6Π068 6 ρῥυϊθϑὺ δηπα ὕο δοοθρὺ ὅθ βΒῃ1η]ὴρ' Τϑηβοιηθ. 2. Θ 

Βῃοαύθα αββϑηῦ, ὕο ἔτθϑθ ὕπ6 Ὀβίονθα ἀδυρηῦθι οἱ 88 ρῥυϊθβύ. 

ὃ. Τὸ ἴτϑα 88 ἀδυρηύον οἱ ὑμαὺ οἹα τη νγὰβ ποῦ ῥ᾽ θαβίηρ ἴο 
Αρδιηθιῶποι ἴῃ ἢΪ8 8508}]. 4. ΤΠ Κῖηρ βοηῦ ΔΤΔΥ ὑπαῦ οἹ]α 
Ἰη8ῃ ΠΔΥΒΉ]Υ, δηἃ ΘΠ] Π64 ἃ βύθιῃ οομηπηθπᾷ Ὄροπ (Β11η}. 

δ. Αρϑιηθιημοῃ α1α ποὺ Ππα {Π6 ο]α τη Ὀθδιαθ ὕπΠ6 ΠΟΙ]ονν 
ΒΠ1Ρ5 οἱ 6 Αοἤβδθδηβ, [όν μΒ6 αἸα ποὺ Ἰοιθυ. 6. Τὸ τϑυϑτ- 
6Π06, ἰο Πρ, ὕο ἸοΙύοσ, ὕο βεπά, ὕο δᾶγβ βθηῦ, ἴο βΒῃοαῦ δβδϑϑῃΐ, 

ὕο Οοἴὴθ ὍΡΟΙ, ὕο σοϊμχηδηα, ὕο 580}. αὐΐοε]γ, ὕο δοοορύ, ὕο Ὀ6 

δοσθρίθα, ο Ὀ6 Βδοκοα αὐύθ}]γΥ. 

ΠΡΌΘΟΝ ΧΧ 

ΡῬΡΑΞΝΤΙΟΙΡΙΕΞ, ΑΟΤΙΨΕῈ 

τιν, 28-9 2 

111. ΤΘΔΡῺ 81] Ππ6 ΤΟττὴβ οὐ ὕπθ δοίϊγβ ρασῦϊοῖ ] 65 οἱ λύω, 
180 Η',, 909. 

112. Ορίεϊογπαΐ : 
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ΓΤΈΒΒΟΝ ΧΧ 

118. 

ἀντιά-ω, ἀντιάσω (ἀντιόω -- ἀντιάω, 

945-.948, 608), ἠντίασα ΔΡΌΤΟΔΟΒ, 

ῬΥΘΡᾶΤΘ, ρᾶχίδκθ, βῃδτθ, ῥΡῸ 

᾿(σοχη 8} ἴο τηθθϑΐ, 
ἔπ-ειμι (εἰ-, ἰ-), ἐπείσομαι, Θοτὴβ ὍΡΟΙ, 

ΘΟΙ6 ΟἹ, ΔΡΡΓΟΔΟΏ. 

ἐπ-οίχομαι (οἱχ-, οἶχε-, οἶχο-), ἔποι- 

χήσομαιξ, ἐπῴχωκα ρῸ ἰο, ΡῸ 

ἀραϊτιδῦ, αὐΐδοκ, ΡΥ. 
ἐρεθίζω {ἐὦῤε8|}}} (ἀ6.) νϑσ, ἈΤΙΒ6Τ. 

ἱστός, οὔ, ὃ Ἰοοτη, τηδϑδῦ, 

κέ(ν), ἄν (1088ὅ-1091}) Βδρὶγν, Ροτ- 
ΘἤδΏ 66, ῬΟΥΒΔΡ8. 

λέχος, εος, τό 64, οουοἘ. 
μίν αοο. ομῖψ, ογοἰδίο, Ἀἴτη, ἈΘΥ, 1. 

Θοειγδύιυθα: 

-αὐδγ, -800ρ6. 

114.  ΤτβμβΙαῖθ : : 

βοίθυϊοσορυ, δ84--δ8δ:; 

[113-115 

νοοαΒυι ΑΗΥ 

γέομαι (νεσ-) εἰϑμαϊϊψ ἦπ Κι. 86η86, 
ΘΟΙΏ6, ΡῸ, ΤΟὔΤ. 

γύ οποῖ, ον, Ἰμα 664, ΒΌΤΘΙΥ, ὑπ θη. 

πρίν ΒΟΟΙΘΙ, Ἰ} 1], ὈΘἔογθ, ξουυ ΟΕ ]Υ. 

σαώτερος, ἡ; ον, οογιραγαΐξίυε 9} σαός, 

ἡ; ὄν 147--148, βαῖοτ. 

τηλόθι ἔα (ἔτότῃ, ἅγ8γ}), αὖ ἃ 418- 

ὕδτιοα. 

Ἐχραισμέω (χραισμε-, χραισ-), Χραι- 
σμήσω, ἐχραίσμησα (ἔχραισμον) 

οὐ ἀαί., 996, 1, Ἠ6]Ρ, δβϑβὶβῦ, 

Ῥοηθῆϊς, ἀνδ]]. 

ὡς 80, ΒΟ, 80 ὑῃδῦ, ἰῃ οτᾶδυ ὑμδΐῦ, 

51)06, {πὸ (48), 885, Ώ6η. 

[616 - ΟὙΔΡΏ, -ῬΏ 0:6, 

Ἵ᾿ ᾿δκῆπτρου καὶ στέμμα θεοῖο οὐ ̓ χραισμήσονσι, τῷ γέροντι 

θανέεται γὰρ παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν ἢ νῦν δηθῦ ὑνων 

οὐ λύσει παῖδα φίλην, πρὶν δὲ γῆρας ἔπεισ ἰ “αὖτις ἰών. 2. 

ὠϊ ἐν οἴκῳ ᾿Αγαμέμνονος ἐν 

8, ἔνθα δ᾽ ἀντιάει λέχος ΠΑ ΘΜΕΜΨΟΛΟΣ καὶ ἐποίχεται 
ἐρεθίσᾶς ᾿Αγαμεμψονὰ γέρων οὐ νέεται͵ ΄σαῴώτερος. 

ρο ντος. 

ἥστόν. 4. 

Ἃ 
ἢ ὑπ τερ οὶ, 

"Αργεὶ τῆλόθι πάτρης γέ- 

ὅ. ᾿Ατρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν. καὶ δῖος ᾿Αχιλλεὺς ἐρίσαντε διεστή- 
τήν [ϑείότημι].. 6. γέρων ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν φέρων 
ἀπερείσι’ ἄποινα, ἔχων δὲ στέμματα ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος ἐν 

χερσ έν. Ἱ. θεοὶ ἔχοντες ᾽᾿Ολύμπια δώματα δώσουσιν [δίδωμι 

᾿Αχαιοῖσιν ἐκπέρσαι ΤΙριάμοιο πτόλιν, ἐὺ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι. 

116. ΟὐορΥ, βοῇ, δῃα ὑγϑηβ]αίθ : 

, Πα, 98-99. 

μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο 

τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω' πρίν μιν καὶ γῆρας ἔπεισιν 
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν "᾿Αργεῖ, τηλόθι πάτρης, ᾿ 80 



216] ἨΟΜΒΒΙΟ ΘΈΒΕΚ 

ἱστὸν ἐποιχομένην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν. 

ἀλλ᾽ ἴθι, μή μ᾿. ἐρέθιζε, φαῴξερον, ὥς κε: -νέηαι,᾽ 
ΟΣ» 

116. 28, τοι [σύ]: 760, 996. του ϑεεμῃ ΠΕΤΕΙ Θἃ '8ογ. δοῦ. Β1- 

Ταμποῦ., 884 βίπρ., παν κοίρ, αταϊί. ΑἸΘΠΟΟΡῊ βιηρα αν, 815 νου μ85 ἃ 

ῬΙυτα] δα θ᾽θοὺ. Τὸ ἀρτθϑδ, Ββοσανοσ, τὶν] ὑη6 πϑανϑϑῦ σκῆπτρον, 978, 2. 
29, τήν 15 Θιηρμαύίο, 8:1ἃ 15. βϊἃ 10]. πδαρ ΌΥ Ὀτθνῦγ, δα ῬΟΥΒΔΡ8 

αὶ ἃ οοπὐοιιρῦπουβ ρΟΒῦσσΘ ΟΥ᾽ 16 .]ς 

᾿; Κη τὰν ̓ ΠΠ 
Υ̓ Ι Ἀ 

δὰ ἘΠ 

᾿ τι 

ἀΜη μοι τε, ἜμΥ 
« στρ 

: ᾿ ̓ ἼΩΝ ἣν 

ΒΠΩΝ ἘΠ ἢ Φ 

Ἶ͵ 

ΠΝ Ἢ οΣ ̓̓  

Ὡι .. ι ᾿ Π ΜΠ] 

ΔΝ] δι. ἀπ α 

ων ἥ ἡ 

ἤς ἐνέδανο “7: 
ΤΠ ἩΠῊ 

ἐγ νιιαι 
οἷ αἰ 
Ἄμ Δ μον 

᾿ : 
᾿ς ΠῚ ΤῊ 

" --»"-: »".. ἢ 

ΩΣ ΚΑ, 

Ἱπονβ᾽ ἀλτε, ΜύΥοΩΐΝ 

ΤΙῈ βίομθ γ  ΟΥ ΟΠ απ ]αν ΒΏΔΡΟ. τουγοβοηβ ἔἴνοὸ 

110.) (ΟΥ 1101165808) ΤΔοϊηρ 6011 Οὐ ΟἿ ΟΡΡΟΒΙ ΘΟ 5.465 Οὗ ἃ 

ΡἢΠαγ. Ὑ86 ποράβ οὗ [6 δηῖθλδ]5 μὰν ὈΘΘῺ ἸΟΒῖ, 

οὗ ἴα ὉβΌτη ΟΥ̓ δ15 ΒΟΌΣ 

ἰογνατὰ ὑπ ὑθηὺ ὝΒΘΓΘ 

886 ρου] ψᾶ8. ---- ἐγώ 15 

ῬΙδορα πὶ ΘΠ αῦϊο ΘΟὩ- 

ὑχοβὺ ὑο ὑπ οὔθ ασϑθ8, 
“Ἰῦνϑη ὑμοὰρ ὑπ οὐῇοσ 

ἅο ἄρτθθὸ ψΠῈ γοὺ, 1 
Βᾶγθ βοτηθύμιηρ' ὕο Β8Υ͂ 
ἢ 6γρ.7 -- καί : ρθη. 

80 Τῇ,, 8814 ψἱῦ {μ6 

αἀσῆηϊύα ᾿πὐθαύϊοη οἵ ἰη- 

Βα πηρ ὑδ6 ἴαῦμου δπά 
γα ρ ἢ ἔθθ!]ηρ8 

8ἃ5 ΑΘΘΌΙΥ ἃ8 ῬΟΒΒΙ 6. --- 

ἡμετέρῳ: ΘΟΙΡΏΑΙΟ; 888 

51.811 ἌΘυοσ ὍΘ τϑύσσηρα 
ὑο ψοι δια ψοῦγ8. 

91. ἐποιχομένην [ἐποί 

χομαι} : Ῥ͵ΙΘ65. δοῦ. (βθρο- 
ποῦ) ρᾶτῦ., 800. δβῖπρ. 

ἴϑτι. (τοαϊῆθβ μὲν, 167), 

»ίψίη. -- ἀντιόωσαν : δ 

ἐς αι Βϑἰτη Ἰωὺθα ἔοττη, 
940--948. 

82, ἴθι [εἶμι}: Ὀῥγ68. 

διοῦ. Ἰτηρϑυαῦ., 24. βίῃρ,, 

σο, ϑάφοτινθ, ---- ἐρέθιζε [ἐρε- 
θίζω: Ῥτθ5. δοῦ. ᾿τηρϑυδῦ., 24 βίπηιρ., υθα, απς67. --- νξηαι [νέομαι}, Ῥτο5. δοῦ. 
(ἀθρομθηῦ) ϑαβρήαπποῦ., 26. βἴπῃρ., ψοὺ ῃιαν γοίεγη,, ---- σαώτερος (ΘΙ ΡΠ δὕϊο 
Ὦν Ῥοβίθιοι) : πι0γ6 βαγδ(ίν), ἴ.6. ὕλατι 11 γοὰ Βῃοα]ᾶ αὐδοτηρῦ ὕο τϑυπδῖχι. ---- 

νέηαι (οἴκαδε). 

“οι ἀβρϑπα Ὅροι γΟῸΣ ᾿πδισῃῖα (σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο) 48 υτἱθοδῦ 
το Ῥγούθοῦ γοιι. 51.811 861} Ὑ11 ὕμον 6 1: γοὰ σομύϊθιθ ὕο ΔΗΡῸΙ Ὠ16.᾿ 

ΓΕΒ6. ΟἿΣ] 5118}} ΠΘνΟΥ τϑῦσσῃ ὕο γοῦ, θαῦ 5886 584}} 6 ἃ ἅτυαρο δῃᾶ ἃ 
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ΠΈΒΒΟΝ ΧΧ , [16 

τηθηϊὶ 811 ΠΟΥ ἄδγϑ, ὅο οομ τι θαΐα ἤο ΤΥ οοΙηΐοχσὺ ἃπα ὅο τὴῇγ φοοᾶ 
ῬΙθάϑασθ." ΤῸ τῦδκθ ὑπ6 Ἰοὺ οὗ {Π16 σα ρῦϊνο 5.11] τῆοσα Ὀἰδοτ, Β.6 τυϑῦ 

Θηδγο 811 0815 ἴῃ ἃ [δγ- αν Ἰδυα ἷτι 6116 τηϊϑὺ οἱ βίσϑησουθ, ὙΠῸ τηϊρού 
ποῦ 8|8Υ58 6 βυῃιρεωύμοῦο. ΤΠ6. ἸΠαδυγωθοη. οἢ ὕΠ6 Ῥγθοθαϊηρ ρᾶρθ 

5Πονγ5 Ὅπ6 ουύτϑηοο ὑὸ ὑπο ἑογυϊμοα ϑῃοϊοθασο σοι ηϊηρ ἃ ΡΤΩ ΘΙ ΟῚ 5 
Ρδῖδοθ, ΆΘτΘ ἢ6 Ἰηὐοπα θᾶ 0ῃ8 ἀδαρηύον οὗἨ ὕΠ6 υυϊοϑῦ ὕο βοῦν Βΐτη. 

Τὸ 15. οματγδούθγιδυο οἱ ὅπ ρτοθῦβ ασὺ ὑῃαῦὺ ἃ ρϑιιοσηηοι 15 Το ρυθϑθηὐθα 

ἃ5 Ἰδαυϊησ ὑο δ ᾿τηδοιπδίιοι Ἰαδὺ  μαὺ αἰγθ ἔουπὶ 1015 Ὀσα δ! 1 ΤηδῪ 
τᾶ Κ6, ΔΙ ΒΟΌΡὮ 1115 ὑπτθαῦ ρου 805. Θοηὔαϊη 5 ἂῃι 1] δῦϊοη ὑμδῦ 11 ὑῃη8 οἹὰ 

ΠΡ 
᾿ 

ΠῚ ΗΝ ΠΗ Ὃ ᾿ ἢ 

Ἶ ἡ ἢ ἩἪ ᾿ μ᾿, ἹΝ}}}}}}}}" 

ἸΦΑ. Τ} ἀμ, 
ἽΝ ἢ 

“1 Ν}}}.1}}}}}}}}}} 

Ν᾿ 
᾿Ν 

δὴ 
ι 

.. ἀν ι ᾿ 
ἌΓ: 

ἢ ὴ 

᾿ "ἢ 
Ι Ι 

ΞΕΞΞΕΞΞΕΞΞΞΕΞΈΞΞΕ π΄ τ τοις τι τ ἸΞΞΙ 
:---ττ΄΄ -Ἕ- 
ἘΞΞΞΞΞΞΞ ἘΞΞΕΞ ἄοε: 3955 Ξε 
ἽΞΞΞΞΞΈΞΞΞΕΞῸ ἘΠ ΕΣ ΞΞ ΞΕ αῖτςς ἐπ δ ξὸ: 

ἘΞ ΞΞΞΞΞΕΞΞΞΞΘΞΞ ΞΞ ἘΞ δὲ 

ΞΕΣ-ς. ΞΞ.- οὐδ --Ῥ. ὁΦΦὸ΄ οι, 
Ξ.Ξ-. -9Φ. .«ἑ(ἑ ᾽ »ΞΞ}ΧΧ22ἱα ὰ ἃ ἡ 
ε- Ξ 595’ 9: 2Ζ2ΖἜηἜἼΠ πΐύ. δὲ Ξ' Ξ»Ξ 25:5 Ζ τ 7; ΞΞ 3); ΤΠ ῃ; Ἶ ἣ Δ ΥΝΝ ΝΝΝΝ 

᾿ ΠῚ τα ἣν νὴ 
προς νὰ ΤΠ ΠΣ τς: 
..1.,..--: ᾿ ἣ 

Ι, 

Ἐ:ΞΞΞ 

ἢ ,͵ΞΞῸΊῚ. δ .’Ἣ. 
7 ΚΗ 
ΖΞ 5 ΤᾺΣ, 
ΖΞ » ΩΝ 

ἐς ΡΈΕΡΑΒΌΝΥ Ὁ ΑὙ ΟΝ. ἢ ΜΎΟΘΡΝΑΙ 

Δ νῖργυν βΒῃουν ηρ }}.6 οαπύχῃ] γαὰ]ᾧ ΨΊΠΘΒ ἴξ Βιαρρᾶ πὸ ἃ Ῥοϑῃϊνθ, ΤῊ ἰ0 1} ὑγῶ5 ΔΡΟΓΟΔΟΠ θα 

Ὀγ ἃ Ιοῃρ, που] δοῦ να] ὑδββᾶσθ οἵ, [ΓΟ Ρ ὑπ6 ἢ]δι 4. 

Ῥυϊθοὺ ἄοθϑ ποὺ ἀδρατύ ᾿ἰπϑύδηνθυ, ἢ τὺ ΡΔΥῪ ἴοσ 818 ἐθιουῦν ] ὨΪ5 
Ηἴ6. Ἡδνῖπρ πὸ ροοα ΔΥρατθμῦβ οὐ δαθαπαῦθ τθᾶβουΒ ὕο Οἰου, ἃ ρϑιηοτη- 

ὨΟῺ τοϑοτὺβ ὕὅο υἱῖθ ἀῦιυβο ἤο οἷοβ ὑπ ἀϊβουββδίου δηὰ σοὺ σα οἱ Ἠϊδ 

ὉΠΎΤΘ] ΟΣ 6 ν]ϑιῦοσ. ἘΌΣΤΏΘΣ ΓΘρτοβθηΐβ ὑπὸ Ὀταύα!ὺγ οἱ Αρδιλθιημοῃ ἴῃ 

ἃ5 σ]αγησ ἃ Ἰίοηῦ ἃ5 ῬΟΒΒΊΡ]6, ὅο Ῥχσθρᾶσθ 8 σγῶῦ ἴοστ ὉπΠ6 τἱσῃὐθοιβ 
ἱπαϊσπδύϊοη οὗ ὑπ6 ροὰ δῃὰ {118 ἔθαγῖ}] ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟ65 ΨΏΙΟΗ [ῃη6 ἀτθθκ 

Ἠοβὺβ ἃγθ ἤο βου ἴον Ὁ}Ὲ6 ἰκηρ᾽ 5 τ 8} ᾿τηρθἱοῦγ. 
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117..120] ΗΟΜΕΈΙΟ ΘΈΕΙΝ 

117. ΓΙΥδηβ]αίο: 

1. ΤῊΘ βοθρίχθ δῃὰ ὑμ6 Π)]θῖβ οὗ [86 ροὰ ν7}}] ποὺ ἃν] 
0ῃ8. ο]α τηϑὴ (ααΐ.) 11 ΒΘ ἴαυτ]θ5. (ραγύοϊρ.) Ὀδδιᾶβ [ῃ8 Βο]]ον 
ΒΠ105 οὗ 6 ρτοαύ-βου θα ΑΟΒΔΘΔΏΒ, ΟΥ 11 Π6 τϑύσσηβ Ἰαῦθυ, 
ΤΟΥ Αρϑιλθι  Ὑ7{11] ΚΙ] μ1πη, ἃΔηα βοηα (815) δοὰ] ἰο Η 8465. 
2. δ Μὴ] ποῦ ἔγθθ ἢ15 ἀδυ]ηρ ἀδυρὗον, αὐ ο]4 ἂρ ψ}} 
ΘΟΙῚΘ ὌΡΟΣ ΠΟΙ ἴῃ 8:8 Βοὴθ οἵ Αρϑιπθιαῃοη 8ηα ΟἸγίδθ- 
τη (ἢ )οϑύσα, ἔν ἔσοιὰ (161) πϑύϊνγθ Ϊαθμα. ὃ. ψοχίηρ, μϑυ]ηρ' 

νοχϑα, σαδυυθ]]ηρ, Βαυ]πρ αδΙΤΘ]θα, Ὀθατηρ, Πανὶ ηρ ὈΟΓΙΏΘ, 
Βαγίηρ, βδοκίηρ, ανπρ β8οῖθα, ΠοΙριηρ, μανίηρ Β6]ρθᾶ, 
ΒΒ δυηρ, Πϑυηρ᾽ ΒηαγΘα, ροΙπρ', ὑΔΥΤΎ ΩΡ. 

ΠΕΠΡΟΝ ΧΧῚ 

ΜΝΜΙΡΌΙΕῈ ΑΝ ῬΑΘΘΙΝῈ ῬΑΞΒΤΙΟΙΡΙῈΒ 

Ττχαν, 838-97 

118. 1) ΤΆΤ 811 Ὁη6 [οσυῖὴβ οὗ ὑδθ τη144]6 ἃμπα Ῥδββῖνθ 
ῬΑΓΟ]ΟΙΡΙ65 οὗ λύω, 186--140, 918, 921. 

2) Ῥθνῖθνν ὑῃ8 δούϊνθ ῬϑγΌ]0101685, 909, δηα Ἰηῃθιηο ΖΘ 8]] 

ΘΙθνθη ἔογτηβ οὗ ῃ6 Ῥδυθο1}0168, 80 88 ὅο Ὀ6 4016 ἰο σίνβ {8ῃ8 
ΠοΙηϊηδύϊγθ ΒΡ ]ΔΥ (811 ρΘ Πα 615) οἱ 41] οὗ {ῃ886, ὑορϑῦμου. 

γὶὺἢ 0ῃ68 ΤηΘ Δ] Πρ". 

119, Ορίύϊοπαϊ: 

120. ΝΟΟΑΒΌυΓΑΡῪ 

ἀκέων, ουσα, ον 5116 ηὖ, ααϊοῦ, ὈοΘῖπΡ ἀργυρό-τοξος, ἡ, ον Οὗ ἃ Β'Πγ8ῖ ὈΟῪ, 

5:16 ηὖ. ΘαυϊΡΡοα ΜΠ 8. 5176 ΡΟΝ, 

ἀμφι-βαίνω (βαν-, βα:), ἀμφιβήσω, ΒΙ] γου-θονγθα ομθ. «Ἅροίϊο. 
(ἀμφιβήσομαι), ἀμφέβησα, (ἀμφές γεραιός, ἤ, όν οἸᾶ ; πιαδο. αΒ Ξε ϑίατ- 
βην), ἀμφιβέβηκα ϑβυττουπᾷ, “Ὁ ἐἴυφ, Ο14 Τη81). 

τοῦ Πα, Ῥχούθοῦ. δείδω (δξι-, δῇξει-, δῇοι-), δείσομαι, 

ἀπ-άνευθε(ν) δρατὺ, ἀὐγῶγ. ἔδεισα, δείδοικα (δείδια) ἔδϑατ, Ἀ6 
ἀράομαι, ἀρήσομαι, ἢρησάμην ὈΥ8, αἰτοῖα. 

ΟἼΣΒΘ, ἸΏ ΟΚΘ. ἔπειτα ὕμθῃ, ὑβοΥΘΌΡΟΙ. 
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ΤΕΒΒΟΝ ΧΧῚ [121-128 

ἠύ-κομος,ον [αἸγ-Παϊτοα, γ᾽ 6}1-δαῖτθα, τίκτω (Ξ τυτεκω; τεκ-, τοκ-), τέξω, 

Ῥϑδυυ ]-ὑχοθθθᾶ, τοὶ! εὐγοββθᾶ, ἔτεκον, τέτοκα Ἐ θ681, ῬΡχοᾶμόθ, σῖγα 
Βαυϊηρ ἃ Υἱοῦ Βαγγνθδὺ οἱ Ἰοηρ, Ὀυγὺ ἢ ἴο. 
βοτιηρ ΒΔῚΓ, φημί (φη-, φα.), φήσω, ἔφησαν, ἴη:- 

θίς, θῖνός, ἡ ὈΘΔΟΙ, ΒΠΟΓΙΘ, βὑσδηᾶ, }ΕΥ. αοἰ, ἔφην, πεϊά. ἐφάμην βρΘδΚ, 
κίτω (ἀ47.}) Θο:η6, ΡῸ, ἀδρασῦ. ἡ 61]. 

πολύ-φλοισβος,Ἠ ον,Ὅ Ἰουά-ΤΟΔΙηρΡ, ὥς (ὧς, ὡς) ὑδ8, 80, ἴῃ 0818 ψΑΥ; 

Βοανγ- Βα μουν. ." εον ὥς ΔΒ. «. 80. 

Ἡοτϊ γαῦνεϑβ : ἐοχ -ἰσ(ΟἹορΎ.), -ἰ6, δη ἰ-δοχ-ἰη6, ἰ-ὕοχ-ἰοαῦθ ; 

ον (6971--598}; οοτηθῦ; ρο]γ-ράτην, -ΟΎΠΥ;, -ὩΠᾶτν, -ὉΠϑίβτῃ, 
«6 10 ; Ῥτο-Ῥ ῃθῦ, -ῬΏΘοΟΥ. 

191. Ττδηβαίθ: 

1. ᾿Αγαμέμνων ὡς ἔφατο, ὃ δὲ γέρων δείσᾶς ἐπείθετο μύθῳ 

κρατερῷ (996), ἀκέων δ᾽ ἔβη παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο θαλάσ- 

σης, ἔπειτα δὲ κιὼν ἀπάνευθεν ὁ γεραιὸς ἦράετο πολλὰ (180-- 

181) ἄνακτι ᾿Απόλλωνι, τὸν ἠύκομος Λητὼ ἔτεκεν. 2. ᾿Απόλ- 

λων ἄναξ ἔκλυε ἱερῆος ἄραομένου (984), τὸν γὰρ ἐφίλησε. 
ἑκηβόλος θεὸς ἀμφιβαίνει Χρύσην φίλην. 4. μήνιος (1111) 

᾿Αχιλῆος προϊαψἄσης πολλᾶς ψῦχὰας ἡρώων ἴΑιδι τευξἄσης δ᾽ 
αὐτοὺς ἑλώρια κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα βουλὴ Διὸς ἐτελείετο. 
δ. τευχόμενος, τευξόμενος, τευξάμενοι, μαχομένης. 6. γέρων 

ἡλθε" θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν λύσόμενος θύγατρα. Ἷ: πάντες 
᾿Αχαιοὶ λύσουσι παῖδα φίλην γέροντος, ἁξζόμενοι υἱὸν Διὸς 
ἑκηβόλον ᾿Απόλλωνα. 8. γῆρας ἔπεισι τὴν ἐνὶ οἴκῳ ᾿Αγαμέ- 

μνονος Κλυταιμ(ν)ήστρης τε ἐποιχομένην ἱστόν. 

122. ΟὈΡΥ, βόδῃ, δηα ὑγδηβ]αῦθ : 

Πιαΐ, 98--.97 
ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δ᾽ ὁ γέρων καὶ ἐπείθετο μύθῳ. 

βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ θῖνα πόλυϑχο  Βριο θαλάσσης. 

πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε κιὼν. ἠρᾶθ᾽ ὁ γεραιὸς ". 85 
᾿Απόλλωνι ἄνακτι, τὸν ἡ ΚΟ ος τέκε Λητώ"  -π ρϑλνν 

“ κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

1238. 88. ἔδεισεν -Ξ- ἔδεεισεν. ---- ὁ: ἀρηηοῃδύγανθ, 85 ἴπ ν8. 86 Ρ6]ΟῪ, 

ἐμαὶ οἷα ἠτανι. --το μῦθῳ : 996, 
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34. βῆ -- ἔβη. --- ἀκέων. .. πολυφλοίσβοιο ἂτα Ῥχουρηῦ ἰηύο ἰηὔθη.- 
ὑϊομα] οομύχαθδῦ. ὙἘΠ18 ψοχα, ἀθβουιρύῦνο οὗ ὑπ6 σοδυῖῃρ, ὑοββίπρ 5θᾶ, 18 
ῬΘΥΒΔΡ5 ομόβθη ὕο βυ 0 1126 088 6 41658 δα ταπ]ῦ 1 ὑμ6 80] οὗ 88 ῥυϊθϑὺῦ, 
ἃ5 ἀἰβυϊηρ 564 Ττόοχὴ ἢ15 οαὐνγατα 08]1η. πολυφλοίσβοιο 15. ἃῃι οποιπαίο- 

»οοίϊο ποτᾷ, ἴ.6. ὕπε βΒοαηᾷ οὗ 88 νοχὰ βιυρροβδύβ δῃα ᾿θλϊυδῦθβ ὕΠ6 τηθδῃ- 

ἱπρ,, 80 ὑμαὺ ἈΥῪ υϑῖίπρ' ὑῃ18 ΘΧ ΡΥ βδίοη ὅΠ6 ροθὺ τῆϑκθβ Π15 δυάϊύουβ ἤθαῦ 
Ὁ868 588 τοῦτ. Οἷ.: 

ῬοΟ]ΌΡ]οΙβροϊδῦθσουβ ἩΘΥ οἱ οἹα 
σον 411 Π1Β δι ρηηθηῦδβ ᾿ὔο ὉΠ6 568, 
ΑἸ ΒΟΌΡῚ Βὸ δά οἶδοῃ θη σουχύθοιϑβ!υ ὑο]ὰ 
ΤΠδὺ γρογίθοῦ τηρουέθοίβ Ὀθρὶη 1 δ 6. 
Βυὺ Ὁ86 Ῥοοὺ τϑρ]]θαὰ νιῦῃ ἃ αἱρυϊῆοα αἷτ, 
“«Ὑηδῦ ὑῃ6 Θιρδτήσηῶ 0685 ΔΗ͂ ΟὯΘ ΟΔ͵Θ Ὁ 

80. πολλά: 780-781. --- ἠρᾶθ᾽ -- ἠρᾶτο -- ἠράετο [ἀράομαι], δ76, 582, 
584-588, --- ἀπάνευθε: οἱ ΘΟΌΤΒΘ ὕὉΠ6 οἹ]αά γγιοδῦὺ ἢδ85 ἃ ΥΘΙῪ Ὀτδοῦϊοδὶ στθᾶβοι 

1τὸ ΡΌΙΠΡ δὖῦ Ἰθαβὺ ἴδ1 ΘΟ ΡΉ ἀὐγϑῦ ὑμοῦ ΑἸΡΔΙΣΘΙΏΉΟΙΙ ΤΥ ποῦ ΟΥ̓ΘΥΏΘΔΓ. 

86. τέκε -Ξ- ἔτεκε. ---- κάνακτι ; ργοίοοίίς ἰογα, ργοίδοίον. ---- τόν : υϑ] δυϊυϑ, 
ΤδῪ ὕδν θ 6 ὑποπρῦ οὗ ὧ8 ἀθιηοηδύγαυνο, 1028, 8, Νούβ. 

57, κλῦθι [Ἐκλεύω]: δοτ. δοῦ. Ἰπηροτγδῦ,, 28 βίῃηρ., λθαν!--- μευ [ἐγώ]: 

θη. βίηρ., 984. -- ἀργυρότοξ᾽ (ε) 15 οὗ ὁὀουτβθ νοραῦϊγο. ΤῊΘ 86 οἵ ὑΠ185 

Θρλυμοῦ Τηβυθδα οὗ ὑμ6 πᾶῖὴθ ᾿παϊοαύθβ πονν τηὐϊτηαῦθ ὑπῃ86 Ῥυϊοδὺ νγῶβ 10} 

ὍΠ6 ροᾶ ψοΙ Ὠ6 βουνθᾶ. “οὔθ, Ὁ Ἰοτὰ, υἱῦ} ὑῃν βῆνοσ ον Ὁ Βγ 
οΔ]]Π]ηρ ΡΟΙ Ὠΐτη ἴῃ 18 σαρδοὶῦν ἃ8 ΔΙΌΤΙ ρΟα, 016 ῥυϊθϑῦ δἸσθδᾶγ ἢδ8 ἴῃ 

τηϊ)ἃ ὉΠῸ Κἰπα οἱ ΔΏΒΨΘΟΥ Π6 ἀθϑῖσοβ ὕὑο Ὠ18 ῬΥΆΥΟΥ. ΗΘ σπου] ἤν ὑὴ6 
σοά 5]8γ ὑμ8 ατσθοὶτβ ψιῦῃ 18 τόν8. Ναῦσδ!]ν 86 ον οἱ Α.ΙΡ0110 τηπϑὺ 
Ὀδ6 οἱ φχϑοίοιιβ τηϑίδὶ, ἃ5 Ὀθῆὺβ ὕὍη6 αἱρεῖν οἱ ἃ ροᾶ. Ἐθαά δραΐῃ ὑῃ8 
ῃοῦρ οἡ γν8. 15, 8 90. ----ἀμφιβέβηκας : 018 Ροσίθοῦ 18 ο "8 ὑγδηβὶαὐθᾷ 8ἃ5 ἃ 

Ῥγθδθηῦ, ἀἄοβέ ργοίεοί. Τῦ 16 Ὅη6 ριχο οὗ ἃ ὙΔΙΥΙΟΥ οβυυ ἀ)ρ ἃ [4116 

ΘΟΙΙΓΔΩ͂Θ, ΟΥ̓ Οὗ δὴ ΦΆΪ]η18) Ὀθϑυσι αϊηρ' 105 γουπρ, τῇ ὑΠ6 δος οἵ ἀΏΡΟΥ, ἔοχ 

ῬΓούθοῦοη. 
ὑδὰς 

᾿ οϑΆ. Πτδηβῖθ: 

ἃν ὙΒαβ' ΒρΟΪΚ8 Αρδχαθιήποῃ, 8η4 {Π6 ο]α τ8ῃ ορϑυϑα {ῃ6 
Βύθυ σοιητηδηα, Ὀθοδῦβθ ἢ6 ἔθαγθα (ι|86 ἐλ6 αογ. ρατγίϊοϊΐρ.)). 

2. ὙΤΠΘΥ νγϑηῦ ἴῃ 56 Πη06 8Δ]Ιοὴρ ὑπ βύγνωπα οὗ {Π6 Ἰου α-Τοδ ]ηρ' 
568. ϑἃ σοϊηρ ἃραῦῦὺῦ ὑπθὺ Ῥγαυϑα το ὕο ({Π611) Ἰοτὰ 

ΑΡΟ]]ο, ὑγοιὰ [αὶ -Παὶτθα 1,Θῦο θοσΘ ἰο ἄθυβ. 8. Αρο]ῇὶο οἵ 
᾿ {116 ΒΙΥΘΙ ονν Ππραγα ὑΠπ6 ΟὝθοΙςΒ Ῥσδψιηρ, ἴοΥ ὕῃθυ σοῦ ἀθαῦ 
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το (815) 5081. 4. Μϑδὴν ἃρϑα τῇϑῃ οϑιηδ ἵτσοιη ΤΊΟΥ ἴο {Π6᾿ 

ΟΔΤῺΡ οἵ {πμ6 Αοϊδθαηθβ ὅο τϑῆϑομι ({Π6110}ὺ Βρ]ονθᾶ 5018. 

δ. ΤῺ 6 Αομδθδηβ Ψ1] ἔτθο ὑπῃ6 ὕψο 80η8 οἵ ὑῃβ ρυϊοδὺ δηᾶ 
δοοθρθῦ 0168 5}}1}1Πηρ' ΥϑΏΒΟΙη8, ὈΘΟΔΏ56 ὕπο ν τούθθθποθ ὑμ6 ροαβ 
ψ80 ἢδγα ΟἸγτρίδη μοιθ8. 06. ΟἸἹά ἂἃρ8 ψ11}} ὁογηβ ἀρο ῃ8 
ἀδυρηθυβ οἱ ῬΥΪΔη ὙγὮ}18 ὑΠΘῪ ἃΥΘ θ᾽ γίηρ 88 Ἰοομ ἴῃ {86 
ὨοΟΙΏ68 Οἱ ὑΠ6 5088 οἵ ὕμ6 ΑΟΒδθ8}8. 

ΤΌΟΡΟΝ ΧΧΙΠ 

ΤῊΕ ῬΕΕΈΕΈΞΒΟΊΤ, ΡΙΓΡΕΒΕΈΟΤ, ΑΝῸ ΕὔΤΌΕΕ ΡΕΒΕΕΟΊ ΟΕ 

ΨΕΒΝΒΘ 

᾿ πιά, 8ὃ8-42 

126. 1) Ἀϑαρί, τῃθ ΒΘΟ ΘΒ. ̓ ἀρα]ηρ, 1: ὙΠ ΚΣ ΗΡΝ οἵ 

ἔπ686 ἰδηβββ, 861-888. ἽΝ Ὁ Ἔν 
2) Τ,βασ ὑπ ρϑυϊθοῦ, ρὶπρουίθοῦ, δηὰ Ταὔασο ρουῖθοῦ ἴη- 

αἸοαῦϊγα, δούϊνο, μι] 4]6 ἃμα Ῥᾶββῖνθ οἱ λύω, 904, 910. 

126. Οριϊοπαί: 

121. ΝΟΟΑΒΙΙΑΗῪΥ 

βέλος, ἐος, τό αδνίύ, ΑΠΌ: ββαῖν, νηός, οὔ, ὃ ὕδΙ}16, 5.116. 

ΤΩ Ϊ55116.. ({ Ὕ: βάλλω.) ’ ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δε {1118, ὑπδῦ. 

δάκρυ, υος, τό ὑθδϊ.; πίων, πίειρα, πῖον ἰδ, τἸσ᾿. 

ἐέλδωρ (ἱπάοοϊ. τό ἀοβῖγθ, τ Ί8}. ποτέ (ἐγοῖ.) ονϑυ, δὖ ΔΩ. (Βο:η6) 
εἰ (αἰ) 11, ψ ηρύοΥ. Ὄτη6, ΟΏΟΒ8. 
ἐρέφ-Ἔ, ἐρέψω", ἤρεψα ΒΟΟΙΡ (ον 67), ΣΣμινθϑεύς, ἤος, ὃ Βηρθη 1618, πιοιδ6 

ον Υ, Ρ1]α, σοί, απ ερτίλοι ὁ Αροίϊο. 

τάτθεος, ἡ, ον ΨΘΙΎ ϑϑοτθά, ΠΟ]Υ, 880- ἸΤένεδος, ου, ἡ Τοπθάοβ, απ ἰβίαηά 

τοβδιμοῦ. πθα} ΤτοΊ. 

δέ 8η6, 8150. τίνω (τευ, τι-, Ἔν.) τίσω, ἔτισα, 

ἶφι ταἱρη}θλν, τιν τὶρηῦ: αη οἷά τέτικαβ Πα ἀκα: γδααϊῦθ, δῦοῃθ 

᾿ἑηδέγιιοηαί οὐ Εἷς, πεϊσλί, ο΄. [ναϊ. ἴου, ῬΆΥ ὑπέ ρϑῃδ)ῖν. 

εἶδ. χαρίεις, ἐσσα, ἐν Ῥ]Θαβίηρ, σταΐθξα!, 

κραιαίνω (κραν-),, ἐκρήηνα ΔοσοΙη- ργδοθῖα], ΡΥ ΘΘ8}186. 

ῬΉΒΕ, Ῥϑυίοσση, [Ὰ1}]]. 

ουϊναῦϊνοβ : ομδυὑγ, Ἐπ 
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128. ῬΤγχαηβίαύθ 
ὙΞ 

1. ᾿Απόλλων ἄναξ ἀμφιβέβηκε Χρύσην Κολλαχ φῶ ζαθέην." 

2, Σμινθεὺς ἀνάσσει ἶφι "Τενέδου φίλης. 8. ἔρεψαν Σμινθῆι 
νηὸν χαρίεντα κατέκηαν δὲ πίονα μηρία ταύρων αἰγῶν τε. 4. εἴ 
ποτε κραιαίνει ἄναξ ἐέλδωρ ἱερῆι, Δαναοὶ τἔσουσι δάκρυα γέρον- 
τος βέλεσσιν θεοῦ. 

129. ΟΟΡΥ, 5081), ἃπα ὑχδηβὶαίθ. ἐύουΐοιυ ἐλ6 ργδοραϊη [68- 

807) ἴο0 σοί ἐι6 σογιγιδοίίοη. 

Πίαα, 88:.-4ω3 

 Κῶλλαν τε ζαθέην, 'Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, 
Σ ον ν᾿ ’ὔ 7ὔ 2. 3 ἈΝ Ἁ δ μινθεῦ, εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψια, 

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί ἔκηα 40 
᾿' »Ο» 2 Ἂ ’ 7 ΣΡ 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ᾽ 

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν." 

180. 88. Τενέδοιο : 988. --- ζαθέην : (Ἰ]]8 15 681168 ““ ΠΟ] Υ,᾽᾽ 885 οοῃ δα ]ηρ' 
ἃ ὕΘΙΏ}]6 οΥ' βδοτθα ρυϑοϊποῦ 8161 ὑμ6 οφοα Ἰονβα ἴο ἔσθααθηῦ. ΤἼ5 ἐοτὰ- 

Βῶ]θτη. γὼ ὉΠ6 “ΠοΙγν οἰὐγ᾽" οἵ Φοποόνδῆ, βίποθ 1 οομύαϊπθα ὑμ6 Ποῦβ6 
([θτὼ}16) ἴθ ΏΙΟΩ Β6 ἀνγο]ῦ, ἀμ μου ἃ βοῖὴθ ὑο- δῦ ἍἼ]10 501}} 68]} 

Ῥα]οϑῦϊμθ ὑμ6 “ΠὸοΙν 1,8πα.᾽ --- ἀνάσσεις ; αγὶ ργοϊεοίίης ἰογά. --- τε Εἴφι 

Εανάσσεις. .Ν 
89. ἐπὶ... ἔρεψα: 1049. ΤῊΘ ρΡατὺ 1μ86 ο] ρῥγίθδὺ ὅοοκ ἴῃ θυ] ϊτρ' 
6δ ὑθιηρ18 τηδὺ μᾶγϑ ᾿μγοϊγθᾶ πὸ τηοσθ πους ὑμδῃ 086 Βαρουϊπίθηαϊηρ οἵ 

0} 6 100, ψὮ116 οταϊ μῦν ῬΘΟΡΙΘ ρουΐουτηθα ῃ8 Ἰδβου. ---- τον [συ]: ααΐ. 

ΒΙΏρ,., 707. 11,66. ---- ΠΣ μινθεῦ: 85 ἴῃ ν8. 87. 0Ὁη6 γυϊϑϑὺ 64115 ἀροιι ὑῃ6 ροὰ Ὀγ 

Π15 {1016 οὗ ἀργυρότοξος, ὈΠΟΥΘΡΥ ᾿πυϊηγαύπρ ὑΠπῶῦὺ μ6 5Ππου]ἃ Ὀτϊῃρ' ΔΙΟΠρ' 
Ὠ15 θοῦ, 580 ἤθσθ ἢ δυαθηῦν Πδ5 ἃ ῬΌΤΡΟΒΘΟ ἴῃ τη] Πα ὈΥ ΘΑ] ]ἶτπρ ΟῚ ἈΪΤῊ 

ὉΥ Βἷβ {16 οὗ ϑιηϊηθμθαβ, πιοιθ6 φοᾶ. Ἐὸτ ὑμ8 οἹα σθοῖζβ, ΡΥ ΟΌΔΡΙΥ 

γι μου Ἰτονγίπρ ὕμ 6 βοϊθηύῆς Ὀ8515, τθοοριιζΖοα ὑΠ6 οομπθούϊοῃ οὗ τηῖοθ 

γι ΡΙαρθ8. (ΟὈὐσηρᾶγα 0Π6 βρτθδᾶ οὗ ὑπ Ῥᾳθοῃῖο Ὀ]αρὰθ ΟΥ̓ Τηθ8}8 οἵ 
ταῦβ) Τ]ὰ5 Αρο]]ο ψιῈ ἨΪ5 το οου]ᾶ Ὀσμρ ἃ ἀθϑα!]ν Ὀ]αρθ ΡΟῚ 

ὙΒΟΙΏΒΟΘΥΟΙ ἢ6. ὁἴοβθ. Τὴ6 ῬἘ]ΠΙΒΌ 65 Α]8ο, σγο ἃτ ὕο ΡῈ οοπηρούθα 

ὑῃ6 αν Οαὐθοῖκ φηᾷ Ττοΐδῃ οἰ! ζαύϊουιβ ὑβτοαρ Οτοῦρ, ὑμὶν 
ΤΟΥΤΏΘΙ ΠΟΤΊ6, δϑϑοοϊῦθα τηϊοθ τ] ρίαριιθδ, “Απα {]16 1 ΠΙ1ϑὕϊτιθ5 ὑοοῖζ 

86 ἂὺῖζ οἱ αοά, δῃηᾷ Ὀτουρηῦ 1ὖ ἔσοτη ἘΡΘΏ-Θχου ἀπῦο Αϑηαοά.... Βαΐῦ 

πὸ μαπᾶ οἱ Φϑβονδὴ νἦδϑ ἤν ὉΡΟῚ ὕπο οὗ Αβϑπαᾶοάα, ρα μ6 ἀθϑύτογθα 
ὍΒΘΙω, 8η4 βιηούθ ὑμβοὴ ὙΠῸ} Ὀθτηουῦθ, θυ Αϑηαοα ἂηῃα {ῃ6 οοδϑῦβ 
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ὑβοθοῖ. .. ... 8. μου βοηὺ πα ραϊμογρα ὑορϑύμοι 8411 [ῃᾳ Ἰογὰβ οἱ 086 

ῬὨ1]1δὕ1η 65, δηα 8814, β'ϑηᾷ δυγὰν ὑμ8 ἃ. οἱ ὑῃ6 (ἀοᾷ οὗ βγ86] διηᾷ Ἰοὺ 1Ὁ ρὸ 

ρϑάτι ὕο 15 οὐγη Ρ]8066, ὑμαῦ 1ὖ Β]ΔΥ 5 ποῦ, πα ΟἿΤ᾽ ῬΘΟΡ]8:; ἴου ὑπ ϑυα νγἃϑ 

ἃ ἀρ8α]γ ἀδδϑύσαοὐΐου ὑβτοαρῃουῦ 81] ὑΠ6 οἱὖγ; ὑῃ6 Πδηᾶ οἱ (οἄᾶ τγᾶβ νυν 

Πθᾶνν ὕμθσθ. ἀπα ὑῃ6 τηϑῃ ὑμδὺ αἰθα ποῦ ἡγοσθ βυαϊυθθη τ] ἢ ὑΠ6 ὈΙΩΟΌΓΙΒ: 

δια {86 οΥΥ οἱ ὑμα οἷὖγ σγϑηῦ ἋΡ ὕο Βθᾶνθῃ. ὡἀπᾷ ὑμ6 Ῥ1])5υϊη65 οδ]] 6 
ἴογ ὕὍἢ6 ργιϑϑύβ δῃᾶ αἰνίηθυβ, βαυίηρ, ὙὟ Βαῦ 5118}} σα ἀο ἴο 88 δῖκ οὗ 

ϑοβονδῃῦ Ὅ76]}] 8 σῇ θυ 16 512]] βοᾷ ἰῦ ὕἤο 15 Ῥ]Ί.θθ. ἀπᾶ ὑμον 
Βϑὶα, ΠῚ γα Β6η4 διΎΔΥ ὑῃ6 81 οἱ με (οα οἵὨ 5186], βεπᾷ 1ὖ ποῦ οτρὺν ; 
Ῥυύ ἴπ ΔῺΥ Ὑ186 τϑύσῃ ᾿ἰτὴ ἃ ὑσθβρᾶββ οἰξοσϊπρ, . .. ΤΏΘη βαϊα ὑῃ 6, 
ὙνΠηαὺ 5881] Ὅ6 ὑ86 ὑσθβρδβ88 οἰουϊηρ ὙΨΏ10]1] 716 588} τούτη ὕο Εΐτῃ ὃ 

ΤΉΏΘΥ ϑηβυοτθά, ΕἾνα ροϊᾶθῃ ὑπιποῦτβ ἂπᾶ ἔνθ ρο] θη τηΐοθ, δοοουϊηρ' ἴο 
86 ΠΌΤΩΒΘΙ οἱ 086 Ἰοτὰβ οἱ ὑμ8 ῬὨ1]1Βθ πη 68; ἴοσ Ομ Ὀ]δριθ γγῶβ οα γοὰ 

811, ἀῃἃ οἡ γόὺσ Ἰοσᾶβ. Ὑ μουθίοτθ γοὰ εἰναι! ΤΆΔ ΚΘ ᾿ἸηΔΡῸΒ Οὗ ψΟῸΣ 
ΦΟΙΠΟΌΤΞ δηα οἱ ὑῃ6 πιλοα ὑμδῦ τὴ ὑμα Ἰδηᾶ,᾽ 

Αποῦμου ΘΧΔΙΏΡ]6 οἱ ὑμῖ8 βογὺ 185 ὕο θ6 ἰουπα ἴῃ τῃ6 δοοουηῦὺ οἱ {8 

ἀοβυσυούϊοη οὐ ὑῃ6 μοϑβϑβ οἱ ϑ'ϑημδομοσῖ, τ ὨΙΟἢ τγὰβ ἀου Ό]6588 ἄπο ἴο ἃ 

ΡΙάραθ οἱ βοπιθ βοτὺ. ἀοοοταϊπρ' ὑο ὑῃ6 ΒΙ1Ὀ]104] πδυτδύϊγ, “ΤΌ οδτὴθ ἴο 
Ρ888 ὑμβαῦ πῖρῃὺ ὑμαῦ [Π8 δΔηρ6] οὗ «6 ῃῆονδῃ νγϑῃῦ ουὖ, δηᾷ βιηοΐβ ἴῃ {86 

ΟΡ οἱ μ886 Αβϑυυῖδὴβ 8 Βυπατθα ΓΟΌΣΒΟΟΥΘ δπαᾷ ἔγο ὑπουβαπᾶ: δηᾷ 

ψ ΘΗ ὙΠῸ ΤΟΒΘ. ΘΑΓ]Ὺ ἴῃ {ῃ6 τηοτηΐηρ, ὈΘΠΟ]α, ὑμοῦ σγοσθ 8411] ἀθδά 
ΘΟΤΌΒ685. οχοάούαβ, ὑμ6 φαγ]ν ατϑοὶς Ὠϊβυοσϊδη, 0 ὑσαγθὶθᾶ ἴῃ Εἰσγρὺ 

ΒΟΙῺ8 ὕψγο Βυπμάᾶτοα δπᾶ ΗΓ γϑᾶτα ἰαῦθσ, ρίγϑβ δὴ δοοουηῦ οὗἨ {Π|18 δ τὴ 6 

ονϑηΐ, ᾿αὺ δδβοοϊδῦθβ ὑῃ6 ἀθβύσαούοῃ 1 τηϊοθ. Ἡόνθυου, ἴῃ ὑμ15 ὕνγο 

Βυπάτοα ὡηᾶ ΠΥ γϑᾶχβ ὉΠ6 τηΐϊοθ ΠᾶΥθ τΐβθη ἔσΌση ΟΥΙΠΔΙῪ Ῥδϑὺ ΟΔΥΥΪΘΥΒ 
{111 ἴῃ Π6 παυτδύϊνθ οἱ Ἡϑγοάοίαβ ὑμ6Υ ΒΒ 16 8ὴη δοίϊγε δηᾶ ᾿πίθ]]Προπΐ 

Ραχὺ ἴῃ οοὔροτγδύϊοη ψιῦῃ ὑ86 Ὀρσγρύϊδη Δυυοΐθβ ἀραὶμβϑὺ ὉΠ ΘΟΙΏΏΟΙ 06. 

ΒΥ ἃ πὶρῃῦ αὐύδοϊς ὑΠπ6} 811 ἌΡοπ ὉΠ ῚΓ ὉΠΎΤΑΤΎ ΘΠΘΤΆΛΘ8, ἃ Πα 116 {86 

ΔΤΤΩΥ͂ 8]θρὺ ὉΠΘΥ ριηιανγθα ὑπο γ ὈΟῪ βυσηρ 5 πα 5}16]4 βίγαρϑβ, 80 ὑμαὺ 1π 

ὑ86 τιοσηΐηρ, ΒΠα]πρ ὈΠΘΙ͂Τ ΔΙΊΩΟΥ 11861658, ὕη6 Ποβίβ ἤθε ἴῃ ὑθυτουῦ, δηᾷ 

σου 1655 ΠΙΠΌΘΙΒ οἱ ὉΠ θιη ῬΘυΊΒἢ 1π ὑη6 τουὺ ἐῃδῦ [Ο0]]Ο 8. 

40. τοι [σύ] : ἀεί, 51ρ., 707 {]ι66. ---- κατὰ. ,ς ἔκηα : 1049, 
41. μοι [ἐγώ]: ἀαΐ. 5Βίπρ., 707 πιο. ---- κρήηνον [κραιαίνω]: δῖ. δοῦ. 

Ἰτηροχδῦ., 28 βῖπρ'., αοοοτηρίϊδ]ι ! 

42. τίσειαν Γ[τἔνω]: δοτ. δοὺ. ορίαίνο, θα ΡὈ]υχ., φιαν ἐμον αἰοπς ον 1 

βέλεσσιν : 1008. ---- Δαναοί ΒΘ66Ιὴ8 ὕο Ὀ6 860α 8ἃ5 ἃ Π8Π16 ἴοΥ Π6 αὙ,ΘΟ 5 ἴπ 

Ηοτηοσ, ὙΠ 0 Ῥδυύϊουϊασ ἀϊδυϊπούϊοη ἰπ τηϑδηΐηρ ἴσοια ᾿Αχαιοί ΟΥ 
᾿Αργεῖοι. 

ΤῊ Ῥυχάθδῃ οἱ ὑπ6 ῥυΐθβῦ β ῬΥΆΥΘΥ (υ88. 917-42) 15: “1 μᾶνϑ ρ᾽δοθᾶ γοὰ 

ὉΠᾶΘΣ ρυθαῦ ΟἹ] ρα οι 8; 50 γοὰ οὰρ}ῦ ὑο ἀο {015 Π10016 ἔδυου ἴου πη6.᾽ 
Τὴ ἃ βδουϊῆσθ οὐ ὑμπὶ8 Κη ὑπθ Ῥυϊοϑὺ Ῥασημ θα οἤοϊοα 108 οἱ ὑπ δηϊτηδ) 
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131-132] ΠΟΜΈΒΙΟ σΒ ΡΒ 

ὕο {88 σοᾶ 8δβ5 ἃ θαπααϑῦ ὕο εἰσι. Πα ροά ορίαϊηθα ὑμῖβ 85 1ὖ σϑύὴθ ἊΡ 
ὕο Πίτῃ ἴῃ 088 βύῆοϊζα ὑμδῦ σοβα ὕο ἤθᾶγϑῃ (οἷ. θ. νἹ, 20--21, 6δἵο.). --- μηρία 

(5. 40) τοὺ ὑῃς ὑβιρῃ-ΡΊθοθβ, ὑπ θομὸΒ τὶῦ 86. ἸΔΥΤΟῪ 8Δη6 ΒΟΙῺΘ 
γτηθαῦ. ΤὨΘ ᾿λΔΤῸΝ οἱ ὑπ ῬομοῈ5 88 Ἰοοοα ΡΟ. 88 ἃ βρθοῖα)] δδ]ϊοδογ. 

ΟΌβοῦνα ΠΟΝ βρθοϊῆς ὑπη6 ηυϊθβὺ 185. ἴῃ μη γαθίηρ ὕμ ἔδνουβ 6 Πᾶβ 
σΟΙζοΥγθα ὍΡοΩ 118 ροᾶ. “1 Βανϑ θα} ἔου γοῦ 8 51171}016, ΤΟΥ γΟῸΣ Ρ]688- 
76, 8ηα ΓΤ ἤᾶνθ βουνϑα ἴο γοῖι ὑπ Ἰυοδὺ ὑὶσ!-ῬΊΘοΘ5 1 οου]α ροοῦ, ὑοροῦῃ 6. 

ὙΠῸ 6 θΟΠ65 Δα τη ΎΟνγ, Ὁ Πα 1 σύθαγ ὑπαῦ ὑπον δα Ρ]θηῦν οἱ ζαὺ οἡ 

ὑποσὴ ὕοο, ἢ 

Τὴ νβ88. 839-42 οὔβϑυνθ Ὁπ6 τη γυϊηρ οἴἴθοῦ Ὀχοάπορα ὈΥγ ὑπο τορούϊθοη 

οἱ ὑμθ οἱ βουῃᾷ 1π ὕπθβθ γ θυ β68, ὙΥΒΙΟῺ Ὀχηρδ ὕΠ656 ΟΓαΒ (τοι, τοι, μοι, 

Δαναοί) ἰπῦο 5}06614] ῬΤΟΙΆΪΏΘΠΟΘ: 1 1 Βᾶνα ἄομθ ὑῃγ “1511 ἰοσ ἰδές, ΠΠ 6 

ὕμοὺ 5μοιυ]αϑῦ ἀο ΤΔΥ ΊΒῊ ἴοΥ ηι4. ΤῊΒ ὑυ]θϑὺ μὰ5 ἀοῃθ 80 ΣΏΔῺΥ ἔϑγΟΥΒ 
ἴον ὑμ6 ροα ὑμπαῦ ον ὑπ ροὰ ουρῃῦ ὕο ἀο βοιηθύμιηρ ἴοΥυ ὑπ γγθϑῦ, δηᾶ 

ΦΥΘΗΡΘ 5 ὙΤΟΠΡΒ Ὧν 5] γίηρ ὕπ6 Θθαπδδη8. 1 μα ψεσὸ 1 ὕΠπ τϑϑ]τὰ οἱ 

ΤΘΔΒΟῚ ἰηϑύθδα οἱ ρορύγν, ψὶῸ} 108 αΥύϊδυϊο γθαυϊτοσηθηῦβ Δη6 105 Π ΘΟΘΒβιυϊ6 5 

᾿ Σογ ὙΠ68 ξαγύπογαποθ οἱ ὑ86 ρ]οῦ, ψγχ6 πϊοηῦ ἃ51. ΠΥ ὕπθ οἹα τῆϑη οαβ πού 

γτϑαυρϑῦ ὕπ6 ροα Ὅο Ῥᾳμ8} Αρδιλοιποι αἰτοοῦγ, νυ 10} χοῦ] ἢᾶν θΘΘη 
ὃ. ΤΩ ΟὮ ΘΑΒΙΘΥ ὕδϑκ, δηα ταλρ ῦ μὰν Ῥθθα οχρθούθα ὕο ὑγχοάμοθ με αοβίσϑᾶ 

γ 650] 05 1} τότ οογίαληῦγ. 

181, Ττδηθίαίο: 

ΟΠἸΌ ΑἹΙ ὑπ ροᾶβ ψο ἢᾶγθ ΟἸγιηρίδηῃ Ποπη68 Ὀχσούθοῦ ΨΘΙΥ 

βου Οἤγγϑα δηα (111. 2. Αρο!]ο ιμλιηθηθιβ 901} Τὰ]6 
Γ ΘηΘαοβ ΕΥ̓͂ 15 τηῖὶρηῦ. ὃ. ΥΘ τοοΐθα τ Υ Ὀ]ΘαΒΙρ' ὑθτῃ- 

Ὀ]65 ἴο μ6 ΟἸγιρίδη σοαβ 8ηα Ῥυτηθα ἴτοΥ ὑπθηὶ ὑπ6 [δῦ 

ὑΠΙΡΉ-ῬΙΘοΘα οὗ 115 δηὰ ροαΐβι 4. Τῇ νγχθ δΟΘοΙΏΡ] 155 {88 
Ὑ711}1 οὗ [μ6 ροᾶ, 16 ψΨ11}} ἀθδύσου ὑῃ6 Ὑιοὶςθὰ Ὀδηθδηβ Ὑγιῦῃ ὨΪ5 
αατίβ. ὅ. Αρδῃιθηηηοῃ ΜΙ αὔομθ ἔου ὑῃ8 ὕθαυβ οἵ {π6 οἱὰ 
ΤΏΘΏ. 

ΤΗΒΟΝ ΧΧΠῚΙ 

ΤῊΕ ΒΒΟυΒΙΝΟΤΙΝΕ ΜΝΟΡΕ ΟΕ ΨΕΝΒΒ 

Παιάν, 43-47 

132, ΓΠ6 βυαδή]μούῦννο ἢδ85 ΟὨΪΥ ὑῃ6 Ῥγϑβθηΐ, δουϊδὺ, δηὰ 

ΟΡ θοῦ ἔθηβθβ. 116 ρϑυΐθοῦ 15 βδβίαοια Του. [πὶ 811 ὑθῆβθβ 
ὕπ6 βΒαρθ]υποῦνο 885 ὉΠ6 ῥυϊτηατΥ (816) ΘηαΙΏρΈ. 

δ0 



ΓΠΕΟΒΟΝ ΧΧῚΠ [133-136 

133. ΤΘᾶστη ὅπ6 οοΟὨ͵]αρδῦϊοη οὐ ᾧμ6 δούϊγβθ, τα ἅ]6 δηᾶ 
Ῥαββῖνθ, βαρ] αηούν οὐ λύω, 908, 911, ορβθϑυνιηρ ὑπαὺ [ῃ68 

ἐμαηγαῦϊο νον] (190) Βομηθύϊτηϑϑ ο8}16α [88 γιοάδ νοιυοῖ, νΥ Ὠ]Οἢ 

15 5Βῃογῦ ἰὴ 86 Ἰηστοαύϊνα, ΓΘΡΌΪΑΥΙΥ ὈΘΟΟΠΊ65 Ἰοηρ ἢ {Π6 Βαὺ- 
Ἰαηοῦϊννθ. Τ]ιδῦ 18, ε δΔηα ὁ 1η 68 Ἰπα]οδῦγα ΤΟ ]ΔΙΥ ὈΘΟΟΙῺΘ 
ῃ 8η ὦ ἴῃ ῃ6 βαρ]αμοῦϊνναο. Τμὰ λύομεν, λύετε, λύομαι, 

λύεαι, λύεται... λνόμεθα, οἴο., οἵ (ῃ6 ᾿πηαϊ]σαύϊνο τΘρα]Υ]Υ Ὀ6- 

οοῃβ λύωμεν, λύητε, λύωμαι, λύηαι, λύηται, λνώμεθα, οἷα... τὰ 

86 Βαρ]απούϊνο, 199--800. 

184. Ορίϊογπαῖ: ᾿ 

185. 

ἀμφ-ηρεφής, ἐς (131) οογοτοα δὖ 

Ὀοῃ μά. 
Ἀεΐκω {(Εεικ-, ξοικ-, Εἰκ-), εἴξω , ἔοικα 

Ὀ6 11|κ6, χϑϑι 16, θ6 Ὀυϊηρ'᾽, ΒΘΘΤᾺ 

(ἸΚ61γ), ἀρρθῶτ (βαϊ 8 16). 

εὔχ-ομαι, εὔξομαι, εὐξάμην, εὔγμαιδ 

ῬΓΔΥ͂, ὕφ!ς Ἰουα, Ὀοαϑδύ, ΘΧ]ῦ. 

κάρηνον, ουὅ, τό ῬΘ6Κ, Βαχηχῖῦ, Ἀ68α- 

Ἰαπα, οἰζδα8]. 

κατά αεἶν., ἀγα »γορ. ιοἱίδ, σοη. ατρκὶ 

. α60., ον (ἰσοτῃ), ἀονγῃ ΟΥ̓́ΘΥ, 
ἀοπῃ ὑβτουῦρ; αὐν., ἀονῃ, μ6- 

1ονν ; οί σόη., ἀουσῃ. (ΟΥ̓́ΘῚ, [τότὰ, 

ὈΘΙΟ τ): το αοο., ἀοα (810 ῈΡ, 
ὈΒΣΟῚΡ ), ϑοοοχαϊηρ' ὕο, ΟἩ. 

κῆρ; κῆρος, τό οατῦ, 508]. 

ΝνΝΟΟΑΒυΙΤΑΕΥ 

κινέ-ω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνημαιἘ 

ΙηΟνΘ, βθι; ηαϊε απὸ }ᾶαβ85., 

ἸΏΟΥ͂Θ 56]1, Ῥοδύϊσ, ρῸ, ΘΟΙΏΒΘ. 

κλάζω (κλαγγ-, κλαγ), κλάγξωἘ, 

ἔκλαγξα (ἔκλαγον), κέκληγα ΟἸ,ΑΝα, 

ΤΟΔΥ, ΒὨΤΊΘΙς, γθϑοῦμηα. 

νύξ, νυκτός, ἡ πὶρηὐ, ἀΆΙΊΣΙ. 688. 
ὀιστός, οὔ, ὁ ΔΥΤΟΥ͂,, 5μαἷύ. 
τόξον, ου, τό ον. 

φαρέτρη, ης, ἦ ΘΌΪΨΘΥ. 

Φοῖβος, οὐ, ὃ ΤΊ]ΟΟΡ5, τῷ ΟἸΘδ., 

Ουρι, βῃϊπῖιρ, βιμαηιθ ΟΓ 

ΑΙ ροΐϊο. 

χώτομαι, χώσομαι, ἐχωσάμην Ἀ6 

ΔΉΡΥΥ, Ὀ6 Θησαρθα, ΡῈ ᾿συϊύαύθα. 

ὦμος, ου, ὁ ΒΒΟ.]ΔΟΥ. 

Πονυϊ γαύῦναβ : ογδηΐαια (68691-598); Κιηρίοί(αι), οἰ πθιηδ 

(ορτΤαΡὨ). 

136. Ῥγδῃβ]αῦο : 

1. εὔχεται πολλὰ γέρων, τοῦ δὲ κλύει Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
2. θεοὶ κλύονται ᾿Αχαιῶν εὐχομένων. 

κατὰ «καρήνων Ολύμπου χωόμενοι κῆρ (1014). 

τόξα καὶ φαρέτρᾶς ἀμφηρεφέας ὦμοισιν. 
ἐπ᾿ ὥμων ᾿Απόλλωνος χωομένου. 

ὃ. βαίνουσι θεοὶ πάντες 
4 ἔχουσι 

ὃ. κλάζουσιν ὀιστοὶ 

0. χωόμενος θεὸς ἤιε [εἶμι] 



137-138] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΒΕΚ 

ἐοικὼς νυκτὲ κατὰ καρήνων Οὐλύμπου (Ὀλύμπου, 511). 

Τ. μή σε κοίλῃσιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶν κιχήω, μή νύ τοι οὐ 
χραίσμῃ σκῆπτρον. ἃ. γέρων ἐρεθίσας ᾿Αγαμέμνονα μὴ σαώ-᾿ 

τερος νέηται. 9. σαώτερος ὥς κε νέηαι. 

137. ΟΟΡΥ, δόδῃ, δα ὑσϑη 5186 : 

ὡς ἔφατ' εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων.. 
βῆ δὲ κατ᾿ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, τ 

τόξ᾽ ὥμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην. ἣ ΕΝ; 46 
ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀιστοὶ ἐπ᾿ ὥμων χωομένοιο, 

αὐτοῦ. Κινηθέντος - ὁ δ᾽ ἤιε νυκτὶ ἐοικώς. 

138. 48. ἔφατ᾽ [φημί]. --- τοῦ : 984. ---- Φοῖβος : ὑγέσλί, οί; ΑῬΟ]]οὸ 
Ὑγ85 φοα οἵ ἸΙρΥ. 

44 βῆ -- ἔβη [βαίνω], 8εὲ οἱ. ἽΠ6 ροάβ ᾿ἴνθ οὰ. ΟἸγιραβ, ἃ ΒΊΡῊ 

τηοππηύδϊῃ ἴῃ πουύμοχῃ  ἈΘββϑν, }αδὺ 85 ὑΠ6 ἔδυ ουῖῦα μοτη6 οὗ  ϑῃονδῇ ἔογ ἃ 
Ἰοπρ' ὑἴϊταθ τγἂϑ ου Μύ. 5: μηδ, ΔΙ ΒΟῸΡῊ 6 πιϊρῃῦ ἔσθααθηὺ Δ} γ ΒΙΡῊ τηουῃ- 

ὑδῖτι, 85 δαὶ, Τ᾿ ρϑηοη, ΟΥ Ἴ ὍΡΟΥ. [1 ἃ ΥΘΙΥ͂ ΓΘᾺ] 5656. ἤθᾶύθῃ ἸΔῪΥ͂ 

δροαῦὺ π8 Ὠυτάϑη τ806 1 105 ἸΏ ἔΘΠΟΥ͂, 1η. ὑοῦ 1 τὰ Βαρροβϑᾶ ἴο 6 ααϊΐα 

ἈΘ81. 50 ΠΘΔΓ ἴπὶ ἰδοῦ ὑμαῦ 1 ομθ ψου]ᾶ βῃοαῦ Ἰοὰα ΘΟ ΡἪῊ ἢ18 σοα(8) οου]ὰ 

ἈΘδΣ τη. ΤΠ ΏΘΠη ΟὯ6 ῬΓΑΥΘα, Π6 ΘΟΙΩΙΔΟΙΙΥ οὐ οαὐ τ] ἃ Ἰουᾶ 

γοΙθθ. “ἼΠΘη βἰοοᾶ ἀροη {116 βύδισβ οἱ ὑμ6 1 ον ῦθβ, βῆ π8, δᾶ Βδηῖ, - 

Ἰζδάχαϊθὶ, ΒΒ ρδπῖδῃ, Βαππὶ, ΘΠΘΥΘΌΊ ΔΗ, Βδηὶ, θα ΟΠ δμδηὶ, δη4 οτὶθᾶ 

τὶ ἃ Ἰουᾶ νοΐοα ἴο ϑῃονδῃ ὑμῖν ροα." Τὺ ψὰβ ὑποαρσῃῦ ααλῦύθ ῬΟΒΒ10]6 

ὑο δυθοῦ ἃ βύσαοῦασθ Ὠ1ΡῊ ΘΟ Ρἢ ὑμδαὺ οη6 ταϊσῦ βῦθρ οαὐ οὗ 1’ὖ τἱρῃῦ ἰπΐο 

βθᾶσθῃ. “Απᾷ {ῃδ8γ 5814 ομϑ ὕο δῃηούμου, (ο ἴο, δῦ ἃ8 τϑὶζθ Ῥυιοκ μα 

ὈΌγΓη ὑμϑιὴ Ὁῃοσοῦρ)γ. Απαᾶ ὑῃ6Υ δὰ Ῥσυῖοκ ἴον βίοῃβ ἃπᾶ βχηβ ἔου 
τηοσύασ. Απᾶ ὑῆογ βαϊᾶ, (ο ἴο, ἰθὺ ἃ5 Ὀυ1]ἃ ἃ8 ἃ ΟἸΌΥ δηα ἃ ὕονσου. ΒΟΒΘ 

ὕορ τῦδῪ σοῦ απο ὨθδΥύθῃ.᾽ 

ΑἸ τηουμηΐδιη ΨΏΟΒΘ βυτχησηὶϊῦ 5 ΒΙΡῺῚ ΘΙΠΟΌΡΙὮ, ΒΌΟἢ 8ἃ5 Ιηδ1 ΟΥ̓ 

ΟἸσΙΩΡαΒ, ταϊρὺ ὑμπ8. ἔαΤ 188 ἃ σομνθηϊθηῦ Ρ}806 ἔον ὑμ6 χϑὰ δροάβδ οἵ 
ὑμ6 ροᾶβ, ΏΘΙΘ ὑΠ6 0 ταϊρῃῦ Ῥα1]α ὑμῖν ΠΟσ68 δπα πᾶν βοῖὰθ οὗ ὕμ6 
οοχμξογὺβ οὗ ἔδυ λν 1106. -- κῆρ: 1014, Τὸ ψ88 ποὺ ὑπβουρηῦ ἸΤΡΤΟΡΘΙ ἴου 

σοαΒ ὕο ΒΠ0ν ΔΩΡῚΣ (χωόμενος). “Απᾶ ΨῈ116 Ὁ88 ἤθβ σψὰβ γοὺ θϑύῦνψθθῃ 
ὑμοὶσν ὑθϑῦῃ, οι 1 γγὰβ ομονϑα, ὑμ6 συδῦῃ οἱ Φθμονδὴ σγὰ8 Κἰπα]οᾶ ὡραϊηδϑὺ 

ὑμ6 ῬΘΟΡΙ6, διῃᾷᾶ Φϑῃονδὴ βιρούθ ὑῃ6 Ῥ6ΟΡ]6 1 ἃ νΘΥῪ στοῦ Ρ]αραδ." --- 
βῆ κατ᾽ Οὐλύμποιο (Ὀλύμποιο, 571) καρήνων : οὗἨ ὀΘουγδθ 11 ὉΠ6 ροᾶβ νϑᾶ 

ἴῃ ἤθάύθη, ὑπο Υ τημδὺ οοτὴθ ἄονσι ὕο Θδυῃ ἴῃ οΥθσ ἴο ψοῦῖκ ὑμῖν Μ1]} 
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ΤΈΒΒΟΝ ΧΧΙΥ͂ [189-141] 

ΟΠ 8τηοΩρ ὑ886 ΟὨΙ]ἄσθη οὗ Τ6}, ἃ8 ἃ βυϑύθσα οὗὐἨ ἰβιθραῦῃυ Βαδᾷ ποὺ γϑὺ Ὀθθῃ 
οἸαθοσγαθα, “Απὰ Φθβονδὴ οϑῖὴβ ἄονῃ ὕο 8566 086 οΟἷδΥ ἃπᾶ 86 ΦοῦΎΤΟΣ, 
Ὁ Β1Ο0 086 ΟὨΙ]άτθῃ οὗ τθη Ὀυϊ]4θα.. .. 80 6 βου βοαύιοσρα ὑμοθσα 

ΔΌτοδα ὕσοσα {86 π06 ὍΡΟΩ ὑμ6 ἔδοδ οὗ 81] {88 ϑασῦῃ: δπᾷ {867 Ἰοΐὺ οὔ᾽ ἴο 
Βα] ὑμ6 οἱὐγ. ΑΡΟ]]ὸ 18 ὑπουρύ οὗ 885 τϑϑυϊπρ αὖ 15 Θᾶδα ἴπ 8 Ῥ81806 
ου Μί. ΟἸσταραβ ΏΘη ἢ6 ΠΘΔΥΒ ὕΠ 6 ὈΧΤΔΥΘΙ οὗ {868 ῥυἹδϑύ. 

45, τόξα: ΟἿΪΥ ΟἿΘ ὈΟΨ; ὑῃ8 86 οὗ ὑμ8 ῥ]Χ͵Ά) ν᾽ ΒῈ 8 }1265 105 γασὶουβ 
Ῥασίβ. --- ὥμοισιν : 1009. ---ἀμφηρεφέα 85 ἰζ5 ἢΠ8] γΟΥ͂6] Ἰοηρ ΒΘΤΙΘ, 

ΑἸ Πποαρ ἰὖ ΒΒου]α Ὀ6 βΒῃοχύ. ΤὨΘ ΤΘΆΒ0Π 15 ὈΠΚΠΟΨΏ. 
46. ἔκλαγξαν : 1 πολυφλοίσβοιο (ν8. 84) 15. δὴ οποτηδίοροοριϊος ΜοτΙά, 

ΡΥ ὑμ8 86 οὗ ψ ΊΟΗ τγ6 ἅΓ6 τηϑᾶβ ὕο ἤφαῦ ὑ88 ταὐν]6 οὗ ὑῃ8 δυύτονβ οἱ {ῃ6 
σοᾷᾶ 1π 15 ΤΡ. --- χωομένοιο 15 τπι866 Βα δύδη  ν6]ν, 97 ἴηι θηγαρθά. 

47. αὐτοῦ κινηθέντος : 1111]. --- νυκτί; ΤΟΟΤ. --- ξεξοικώς. --- αὐτοῦ 15 ΘΙ)- 

ῬΒαύϊο ὈΥ Ροβίϊοη. Τὺ 15 ποῃθ 1658 ὕμδῃ ὑῃθ τηϊρηῦν ροα ΒΙΤΉ8611 1 15 
ΠΟῪ ὈΘίοσθ 5. νυκτὶ ἐοικώς : ἐΐζε ὠτΐο πῖσλί, ὈούΒ ἴῃ σι ῦηθ685 οὗ οοχὰ- 
ἵπρ δηᾷ ἴπ ὑπ6 δι] ρΊοοΙα ἃπα ἀτθδα ΟΠ πὶρηῦ Ὀσϊηρδ ὕο ῥσϊτηῖ να 
ῬΘΌΡΙ]65 ΨΒῸ ΒᾶΥβ πὸ δάθαπαΐβ Ἰἱρῃύϊηρ [8 01]10165, ὙΤῊ5 Θσρσθϑϑίοι νἱϑὰ- 

4117Ζ65 ἰδ ΔΡρθάσϑῃοθ ἴου ὑπ6 δύ, 88 ἔκλαγξαν ρταβθμὺβ 5 ὀοτηΐηρ ὑο {86 

687. , 

139. Τγδηβίαῦύσα: 

1. ΑΡο]]ὸ μθαγα ἴῃ Δοῆδθδῃβ 85 ὕΠ6 0 ργαγθᾶ. 2. Τῇ] 
θοα5 νγϑηὺ ἀονγῃ τοῖὰ ἢ 6 Βατηταῖϊῦβ Οὐ ΟἸγραθΒ. 8. [μοῦ ἃΒ 
ΟΔΥΤΥ ὈΟΤ5 86 αΌΪΨΘΙΒ ΟὨ (ΟὉ1}) Βμου]θιθ. 4. ΤῊΘ ΔΥΓΟΥΒ 

ΤΩΔΥ ΟἸδηρ ὍΡΟΙ ὑπ8 ΒΠΟο.] 615 οὗ [Π6 ΔΏΡΥΥ ροάβ. ὅ. Μδγ 
ψγ6 ποὺ οοΙηθ ὌΡΟΣ γοῦ, ΟὨΣ] ἄτη, Ὀθβῖᾶθ ὑῃ6. ΒΟ]]ον 5} 108. 
606. ΤΏΘΥ ΤΩΔΥ Τϑύσσμι ἸΟΤΘ 886] 7 ἤοτὴθ 6 ὑμ6 Ὺ Ὦδνθ 
ΒδοΚοα αὐΐοηϊν ὑη68 οἷὖγ οἱ Ῥυίΐδτη. 

ΤΕΡΒΟΝ ΧΧΤΙΥ͂ 

ΙΜΡῬΕΝΑΤΙΝῈ ΕΒ, ΑΟΤΊΝΕ 

Τχταν, 48-52 

140. Τ ΘΔ 8]] [μ8 δούϊν ᾿ταρϑγαύϊνβ Τουτηβ οὐ λύω, 907. 
141. 5ροπμα {ὴ8 ποχὺ ὕνγο ἸΘΒΒ0.Β 'πὶ ἃ ΘΟ ΡΘ Ὰ] τόσον οἵ 8]] 

ΤΟΥΤῚΒ 86 γοοδθα]ατῖθα ὑμαῦ μᾶνθ Ὀθθη οογοσθᾶ. ΤΏΡ τοϑᾶ 

δ8 



142. 143] ἨἩΟΜΒΈΕΙΟ ΔΒ ΕΕΚ 

ρα ΒΗοΙλΘΥ 5 Ζαά, 1--ὃ2, ψιῦῇ ΒΡΘοΙα] αὐὐθῃδίο ὅο ϑδοῇ 

ἔογτα, δα Π]Ο16 ΡᾶΡ ]ΟΌ] ΑΙ ὑΠ6 ΠΏ ρΘΥ ῦν68. 

142. 

αἰεί, αἰέν (Ξ αἰρεί) «Ἰταγβ, ΕΥΕΒ; 
οοη πα 41]γ, ΘΓ 8)1}γ. 

ἀργός, ἡ, ὄν Ὀτὶρού, βυνὺ, Π65Ἐ- 

πη ρ. 

ἀργύρεος, ἡ, ον 511 6Υ(7), οἱ ΒΗ νοι. 

αὐτάρ (ἀτάρ 671) Ὀπὺύ, ΤΩ ΟΥ̓ΘΟΥΘΥ, ΟἹ 

6 οὔμοὺ δπά. 

βάλλω (βαλ-, βλη-) βαλέω, ἔβαλον, 

βέβληκα, βέβλημαι τον, Πα], 

Βῃοοῦ, ἀ48}. 

βιός, οὔ, ὁ ον. . 

γί-γνομαι (γεν-, γενε-; γον-) γενήσο- 

μαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι 

Ῥθοοσηθ, Ὀ6, 81186. 

ἕζομαι (σεδ- 008), ἔσσομαι, εἶσα, 

ἑ(ε)σσάμην 51ττ ἄοντι, βού. 

ἐφ-ί-ημι (σισημι θ08, ση-, σε- Ξ 

ἣ», δ), ἐφήσω, ἐφῆκα (ἐφέηκα), 

ἐφεῖκα , ἐφεῖμαι, οὐ ἀαί., 1004, 

ΝΟΟΑΒΙΙΑΗΥ 

Βῃοοῦ ὡραϊμιϑὺ, ΒῸ1] ἀροι, βεπᾶ 
ὌΡΟΏ. 

ἐχε-πευκής, ἐς 5ΒΠάγῃ, Οἰ πρ. 
θαμέες, ειαΐ, ἐα ὑΒῖ1οΚ, οτονάσά. 

ἕημι (Ξ συσημι 608-4, ση-, σε- -Ξ 

ἢ», δ) ἥσω, ἧκα (ἕηκα), εἴκαν, 
εἶμαι ὑθτονν, ΠΌΤ], ΒΒοού, βθηᾶ. 

ἰός, οὔ, ὃ ΔΥΤΟΥ͂,. 

μετά, αὐν.. απα ρΥορ. τοῖϊδ σοη., ααὶ., 

απὰ αος., ΜΙΆ, ἴῃ, Δχμ ομρ', ἃτηϊά, 

Ιὖο ὑπ τοϊαβδὺ οὗ, αἴδου, ποχῦ 

ἴἰο; αὦν., δτῆολρ, δου ναχὰλ), 

ΔΥΟΠηΩ͂, δροαῦ, ἴῃ 086 ἀϊτθούϊομ, 

ἴῃ Ῥυγχβαϊῦ; τοῦ, σόη., ΤΌ ; εὐἱίλι 

ἀαὶ., ΔΥαΟΩρ, ἴῃ 88 τηϊᾶβῦ οὗ; 
τοὶ, ἀὐοὸ., τ οπρ᾽, Ἰπιῦο {86 τηϊαϑὺ 

οὗὅ, αἰθου, 10. Ῥυγϑαὶϊὺ οὗ, το. 

νέκυς, νέκυος, ὁ ἀθδα ΒΟΥ, ΘΟΥΡΒΘ. 

οὐρεύς, ος, ὁ ΤηῸ]6. 

- Τουϊναῦνθβ: ἤγρθγ-θ 016, -θ0110(81), Ῥᾶτδ-θοΐα, -Ὁ]16, 599-- 
δ91; σθϑῃ-θ 515, ἢγάτο- οχύτ-ρθ, ὕῃμθο-, ΟΟΒΙΔΟ-ΟΌΩΥ; 866- 

ΘΗ ΑΤΥ ; ΠΘΟ(0)-Ρ0]18, -ἰΟΡῪ, -ΠΊΔ ΠΟΥ͂, -518. 

143. Γτνδηβίαύα: 

1, κιὼν κατ᾿ Οὐλύμποιο καρήνων ᾿Απόλλων ἕζετ᾽ ἀπάνευθε 
- , » λω δ Ἁ ͵ νηῶν ᾿Αχαιῶν καὶ ἕηκεν ἰὸν μετὰ στρατόν. 2. 

ὃ. ᾿Απόλλων ἔχει βιὸν ἀργύρεον. ρέου βιοῦ ἣν δεινή. 

βόλος ἐποίχεται πρῶτον οὐρῆας καὶ κύνας ἀργούς. 

ὁ θεὸς ἐφϊτεὶς ἐχεπευκέα βέλεα αὐ- οὐρῆες καὶ κύνες ἀργοίέ. Θ. 

τοῖσιν (Αχαιοῖσιν) ἔβαλλεν. 
ἐκαίοντρ θαμειαί. 

9. ἀλλ᾽ ἴθι, μή μ᾽ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς κε νέηαι. 

11. τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ. μευ, ἀργυρότοξε. 

κλαγγὴ δ᾽ ἀργυ- 

4, ἑκη- 

δ. ὀλέκονται 

Τ. πολλαὶ δὲ πυραὶ νεκύων 

8. μῆνιν ἄειδε, θεά, ἸΤηληιάδεω ᾿Αχιλῆος. 

10. κλῦθί 



ΓΈΒΒΟΝ ΧΧΙΥ͂ [144.145 

. 144. ΟΟΡΥ, δβοδῃ, δηα ὑγϑηβ]αία : 
Ιαά, 248-38 

ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκεν " 

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο. 

ὀὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς, δ0 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς 

βαλλ᾽ - αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί, 
᾿ ἢ ΠΟ ΡΞΕΣ 

. 146. 48. νεῶν -- νηῶν, 572, 992. --- μετὰ, .. ἕἔηκεν : 1049, --- ἰόν: {06 

Ασϑὺ ἃυσον. δ ρορὺῦ ὑπ τηδῖτο5 αἀθἤηϊῦα πα ΟἸΘδῚ ὅπ ῬΙοὔυγΘ ἢθ 15 
566] ρ ὅο Ῥδ1ὖ. 

49. δεινή : ἰεγγιγίησ. --- κλαγγή: οποτηδύορορίϊο, Ὑγ8 ὑμὰ8 ἤσαν ὑῃ6 

οἸδπρ οὗ ὑμ6 Ῥον. Τδδ τγύμτη οὗ ὑπ γϑῦβθ, ββρθοΐδν ὑονψαγᾷ ὑΠ6 6πᾶ, 
Ὦ6]Ρ85 ἴῃ Ῥτοάποϊπρ' 0815 οἰ θοῦ, --- βιοῖο : σθῃ. οἵ βουσοο, 987. 

50, πρῶτον: 780-781. --- ἐπῴχετο [ἐποίχομαι ἀργούς : 5υγ1ὺ 85 ἃ 511- 

γΟΙῪ ἤδΒῃ, ἃ ΠΊΡΉ]γ ρῥ᾽οῦυσοβαιθ ΨΥ ΔΥ͂ ΟὗἩ ργθβθηῦιρ 0Πη6 οἰἔθοὺ ρου 06 6γ6 

οἱ ὑμ6 δι τὺ ρΊΔηοῖπρ' τηούϊομ οἵ 0π6 θϑὺ οἵ ἄορἘ 85 ὑΠ6 7 τη. 
ἘΒΙ1Β Ῥαϑϑᾶρθ βρίνϑβ δοσοαγσδύθιυ ὉΠ 6 ογΙ ΠΔΤῪ ΟΟΌΣΒΘ οἵ 5.00 ΡὈ]ΔΡΊΈΘΒ, 

γΏΘΓΘ ὑπΠ6 Ῥοθὺ, ρϑύῆδρϑ ψιυμουῦ τϑϑ]ιχῖπρ' 1ῦ, ΤΟ]] ον 5. ΟἹ Οβθγ ὑμ6 σϑϑι]ῦβ 

οὗ τχοᾶάθστι τ 68108] βοΐθποθ, ἴπ οϑυδ ΒΕ ϊπρ 0868 ἔδοὺ ὑμαῦ βυο} ρββί! μι θβ 

5041] αὐύδοϊς Δη]τη 818 σβὺ, δια ἴσοι ὑπθθα ὑπ 6 οοπίασιου σου] βργθδᾶ 

ΔΙΉ ΟΠ Πατηδτ ὈΘηρ8. [Υ]ηρ' 0818 ΠΟ]6 Ῥσγοοθᾶάμπστο {16 ρΟα χτημϑὺ 6 
ὉπουρὩῦ οὗ ἃ8 βθαύβα οῃ βοῖὴβ Βἰρῇ ροϊηῦ οὗ ναπύαρθ, ροσβδρβ ἃ δοῃνθηϊθηῦ 

ο]οι, ΟΥ 8 8111 ἴῃ ὑμ6 Ὡϑίρῃθοσμβοοᾶ, Ηδ ἴβ οἵ οοῖισβα ᾿πυιβῖ 16 ὑο 086 
Βα οσῖτιρ τ ϑθὶσβ, 0 ῬΟΙ 405 πᾶνθ ποὺ 85 γϑῦ βαβρϑοῦθα ὑπΠ8 τθ8] οδχβθ 

οἵ ὑμῖν φὐῆτούϊουιβ. ΤῊ οἸδπρ οἱ Β]5 ΟΝ τοϊρῦ ϑαβῖ]ν 6 ταϊδῦδ θυ ου 
ὉΒυμπάθσ. Ὸ 8 Τ]ΟΘΙΉΒ 1ῦ ΒΘΘΠ8 ΓΑΌΠΘΙ ἈΠαΙρΉ Πα, ποὺ ο 5 ὈδῦθΟ8, 

ἴο 8686 088 ροᾶ 850 ΒΙρΡΉ]ν ψτουρ]ῦ ἊΡ 10 Π18 ΔΙΡΌΥ, ΘΟΙΏΙηΡ᾽ ἀοΥ ΤΤΟΤῚ 
ΟἸγτηριΒ 10} 411 {86 δὐθυιθαύοβ οὗ ὕθυτοσ, τθδᾶν ὕο υἱδιῦ ἀθϑυσαούϊομ ἈΡΟῚ 

88 Οτθϑὶβ ἤογ ὑμὶν ᾿πβα]ὺ (ὑπσοῦρ ΑΡρδΙηθυηο 1) ἴο Πἰ8 ῥυϊθϑὺ, βϑαῦ 

ΒΊΤΑΒΘ61 δπια ὕμστι ὨΪΒ 1] Ρ]θτηθηὺβ οὐ θα ἀροτ [Π8 τη]65 δια ἅορϑ οὗ 

ὍΠ6 οϑιὰρ, ψὴο δὰ ἄοπθ Ἠΐτη ἢ τοιρ, Τ]118 Β661}5 ὕο "6 ἄπ ἴο {116 
ξαβίοη οὗ ὑνγο οοπορ)ίϊομδβ: 1) 088 γορύϊο ἀθβοσιρύϊοι οὗ ὑπ ψγαῦῃ οἵ ὑπ6 

τουθηρθία] ρΟα, Ὀγϑρδιῖμπρ' ὕο ἀρθβίσου ὑμοβο 0 ἤδνα 1πιϑ] 64 Π15 Ῥυὶθϑῦ, 

δ. 2) ὑπ δοῦαϑὶ ἀθβοτίηρύϊοι οἵ ὑῃ6 ϑὰ8] οουτβθ οὗ ἃ Ῥ]δριιθ. 

1. αὐτοῖσι: 1004, ὑπ τῆθπ (ὑπο ῖὶν τηδϑῦθυβ), 88 οοηὐγαδυθα πιθ ὑμ6 

ΔΕΐτη815, 1041, 6. --- βέλος σεχεπευκες οΥἹρΊπΑΠΠν, 1167, 2 (1168) 608-604: 

619. - αὐτοῖσι το θυ 5 οὗ οουσϑο ἴο ὑῃ ΟἼΘΟΙΚΒ, πα Ὀγΐπιρϑ ὕμπθιη 1πῦο ΒΗ ΔΙῸ 

Ῥχοχηΐῃθηοθ. “ΤῈ ρίαριρ ἀϊᾶ ποὺ 8ύορ ἢ ὑῃ6 δῃῖηη815, θαὺ θυ θ 

δὐϊδοῖκϑα Ὁμ6 1. τηϑδβύθυβ, 

δῦ 



146] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ὅ2. βάλλ᾽ 15 ϑια ρμύϊο ὈῪ ροβιθοη, ΒΚ ὑμ8 Γο]]ονγίηρ Ρᾶᾳ 86, ὈῪ 88 ρῥτο- 

Ἰοπραᾶ βουῃᾷ οἵ {88 ἐγ1Π]68 λλ (λδκίηρ 10 οποτηδίοροθίϊο), δηα ὈΥ͂ τηθδῃ- 

ἵπρ (τωρογέθοῦ). ὙῈ6 ἱτηρθγξθοῦ σϑρυθβθηΐβ ἃ β6 1165 οὗ γρϑδαύθα δοϊοῃβ. 
ΟΡβοεγο ΠΟῪ γίνι]ν ὑπ ροϑὺ ρυθϑθηΐβ ὅο ὑμ8 δὺρ ὑ88 ρυθδαῦ πτηροὺ οἵ 
ἀρανῃβ ἄπθ ἕο ὑμ8 δύγοόοῦβ οὗ ὑῃ86 ροᾶ. 78 οἂπι 866 {86 ἔχ Π6Γγ8] ὈΥχϑβ, 
ψὶνῃ ὑμῖν μθᾶρ5 οἵ ΟΥ̓ Ό568, ΌΤΙ ΩΡ ΟἹ. ΘΥ̓ΘΥῪ 5146. 

ΟἹ ὑπὶ8 ΏΟ]6 Ῥαββαρθ, ΟΟΙρᾶτΘ ψῆδὺ 1, Θββίηρ᾽ 5805 10 088 Τ,δοοοδῃ, 
ὙΠ 6 ἀἸβουββίηρ ΒΟ οὗ {86 ἔπιπαδχηθηΐδ) αἸ θγθηοθβ θθύνγθοῃ ὑμ6 τὺ οἵ 
{86 ρῬαϊηΐον δηᾷ ὑμαῦ οἱ ὑῃ8 ροϑῦ. “ἼΒ6 ρῥιούαγο οὗ ὑμῃ6 ραρῃθ. ὙΥ Βαῦ 

ἄο γγχα 866 οῃ 886 ὀὁδϑηναϑὶ θθδᾶ θοάϊθ68, [Π8 ἤδταθ οὗ ἔπη θγα) ργχϑϑβ, ὉΠ6 
ἅγιηρ Βυβίοα τ ὑμ6 686, ὕπ ΔΏΘΥΥ ροα ὍΡΟΙ ἃ οἹοια ἀἰβομδγρίπρ 18 

ΔΙΥΟΥ͂Θ. 186 ρῥχοΐαβο ψϑϑῃ οὗ {Π6 ρῥἱούατο Ῥθοοσηθ8 Ρονϑγῦ ἴῃ {πΠ6 ρΡορῦ. 

Νον οὐ 5 στη ὕο ΗΟΣΉΘΙ Εἰτη561. ὍΤὴδ ροοῦ Βϑύθ 15 88 ἴδ. θῬθγοπᾶ 88 
Ῥαληύοθι 88 116 15 θούθον ὕμδῃ ἃ ρἱοίατθ, Ὑγταύῃξα], τι θοὸν δηᾶ ααΐϊνοι, 
ἌΡΟ]]1ο ἀδβοθηᾶβ ἔσοχση ὑμθ ΟἸγγυαρίδη ἤοσγοσβ. 1 ποὺ ΟὨ]Υ 566 Βἴτῃ, Ραΐῦ 

ἈΘδΣ ῖτη. Αὖ ΘΥΘΡΥ͂ δῦθΡὉ ὍΠ6 δύτόονγβ Γαῦν]8θ Οἢ ὅπ ΒΒ ΟΆΪ]ΑΘΙΒ οὗ ὕΠ 6 ΔΗΡΥΥ 

βοᾶ. Ηδ βδηὔϑυβ διποηρ ὕμ δοϑῦ |]|χ6 86 ηϊρῃηῦ. ΝΟΥ͂ 6 βθαύβ τη β}] 

ΟΥ̓́Τ ραϊπϑὺ ὑμα 58105, ἃηα Ὁ] ἃ ὕθ 1016 οἸδὴρ οὗ 6 5:]γοὺ ὈΟῪ βθπμαϑ 
ἷθ σϑὺ 5μδῖν δρδϊμϑὺ ὑμ6 τυ ]65 ἃπα ἄορβ. Νοχῦ Β6 ὕυτη8 ΕΪ5 ροϊβοπρᾶ 

(ἀθδᾶ]γν) ἀατὺβ ρου ὕμ Ὑδυσῖουβ ὑβθχηβ6]γ 68, δη4 ἀποθδβῖηρ Ὀ]ᾶΖ6 οἢ 
ΘΥ̓́ΘΙΎ 5146 [Π6 ὁοΥ̓Ρ56-Ἰδᾶθῃ ῬΥσΘ8. [ὺ 15 ᾿τη ΡΟββ101]6 ὕο ὑγϑῃβϑίαύθ ᾿ΐο ΔΗ͂ 

οὔμοὺ Ἰδπραδρο ὅπ τηυ5108] ρδὶηυϊηρ μρατα ἴῃ ὑῃ8 Ῥοϑὺβ οτγάᾶβ. 
ΤῊ βαρ 18 ΠΟΥ͂ 8}1] βϑὺ ἔοσ {86 ᾿πγοάἀπούϊου οὗ 86 μϑσο, ὑμ8 ἀϊγίπθ 

ἈΘΏ11168, ΠΟ Βοποθίοσθ ἢ Ρ]α 5 ἃ Ῥτοσηϊμθηῦ Ῥᾶχὺ, δα 15 ΠΘΥΘΥ ΨΏΟΠΥ 

Ἰοβὺ βἰρβῦ οὗ ἔογ {86 τοϑῦ οὗ 088 ροβῖη. 

146. ΓΥδηϑ]αίθ: 

1. ρθη {μ86 σοαβ δα οοϊὴθ ἀονῃ ἔτσοσ ὑῃ6 βυτημ δ οἵ 
ΟἸγτρα8, ὑΠ6 0 βοαύθα ὑμϑιηβθῖνοβ ἀρατῦ ἴστομ 0ῃ6 5ῃ105 δῃηα 
Βῃοῦ ΔΙΓΟΥ͂Β. δηοηρ ὕπθιῃ, δηα ἃ θυυι 16 οΟἸϑηρ υόβθ ἴσοϊῃ 
ΤΠΘΙΓ ΒΓ νου Ρο5. 2. ΑἹ] ἐδ σοαβ ων ον δῃηα ΟαΟΙΨΘΥΒ 

ΟΟΥ̓ΘΙΘα αὖ θοῦ θῃᾶ8. 8. ΤΠ ον οἵ Αρο]ῇο 15 οὗ β||υϑ1. 
4, ΕἸγϑύ ἰθὺ 8 αὐύϑοῖκ ὑπ τῦὰ]θ5 πα διῖύ ἀορδι δηα ὑῃ6 
ἈαΤ]]ηρ ΟΥΘΠῺρ ἀαΥβ ΡΟ ὑμϑιήβοινθβ, ἰθὺ ὰ8 βῃοοῦ (861). 
δ. 1μοὺ Ἰ8ΩΥ [ΠΟΙᾺ] ὈΥΤΘΒ 6 Ὀᾳστηθα. 06. ΒΆτΓῃ {π6 ὈΥΥΘΒ 

ΟἹ ἀθδὰ Ροαΐϊθβ 17. ηῃοοῦ γΟῸΓ 5Π87 ΔΥΤΟΥΒ, 8η6 5Ὁ ἀονγῃ. 
ὃ. Αὐὔδοῖκ 6 ἃν οἵ ῃ6 Αοἤδθϑηβ, ἴοὺυ ὑμθυ ᾿ἰπϑυ]ύθα 
ΟἾγγβθβ, ὕη6 Ρδϑ]ονϑα ρῥυϊθϑῦ οἱ π8 στϑαῦ ροᾶ, ΑῬ0ο]]ο. 

δ0 



ΤΈΞΒΟΝ ΧΧΥ [147-150 

ΓΕΘΟΝ ΧΧΥν 

ΜΙΡΌΙΕῈ ΑΝῸ ΡΑΒ5ΙΨΕ: ᾿ΜΡΕΒΝΑΤΙΨΕ ΟΕ ΥΕΒΒ5 

ἧπταν, δὅ9-ὃ8 

147. Βδνῖον 811] ὑἢ6 δοῦϊνθ ἴοστβ οὗ [6 ᾿ταρϑγαῦννο οὗ λύω, 

907, ἀπ ἸΘΔΙῺ 088 τη144]6 πα Ῥάᾶβϑῖνθ ἔοτιηβ, 918, 
1418. Ορίϊοπαΐ : 

149. 

ἀγείρω (ἀγερ-) ἤγειρα, ἀγήγερμαι 00]- 

Ἰδοῦ, Θββ6υη 016, ραῦμοσ. 
ἀν στημὺ. (στη- στα), ἀναστήσω, 

ἀνέστησα (ἀνέστην), ἀνέστηκα, 

ἀνέσταμαιἘ βὐα Πα Ρ, βού ἊΡ, Ταῖβ6, 

(4.)1188. 

ἐννῆμαρ Ππῖπ6 ἀ8)03. 
ἐπεί ΘΙ, βίποθ, ἴΌΥ. 

Ἥρη; ης; ἡ Ηρτᾶ, σοηδοτὶ 07 Ζ6ι8 
απὰ φισθη, ΟἹ ἐδι6 σφοά3. 

καλέω (καλε-., κλη-), καλέω, 

ὐλεσίσ)α, κέκληκα Ἐ, κέκλημαι 04]], 

ΒΌΤΩΤΑΟΙ, ΘΟΏΥΟΙΪΤΘ. 

κήδω (κηδ-, κηδε-, καδ-), κηδήσω, 

ἐκήδησαξ, κέκηδαἘ (οἱ), σονι. 984), 
στίουϑ, ἀἰδύτθββ, Βυτύ, δ ]Ἰοῦ. 

᾽ς. » 
εκα- 

Ἰογιναύιυθϑδ: 

180. ΓΙΔΠΒ]Αίθ: 

1. οἴχεο ἀνὰ στρατὸν ᾿Αχαιῶν. 2. 
8. κῆλα θεοῦ ᾿Απόλλωνος οἴχονται ἀνὰ στρατὸν 

4, πόδας ὠκὺς (1014) ᾿Αχιλλεὺς ἐκαλέσατο λαὸν 
χαρῆ εὐ τρν ἃ Ἥρη ἐπὶ φρεσὶν ἔθηκε τὴν 

0. Ἥρη ἐκήδετο Δαναῶν (981) ὅτι τοὺς 

. ἠγέροντο οἱ ᾿Αχαιοί, ἐγένοντο δ᾽ 
8. ἘΠ ΉΕ [ἀνίστημι] πόδας ὠκὺς (1014) ̓ Αχιλλεὺς 

ἀγορήνδε. 
βουλὴν ἸΑ, 

θνήσκοντας “Ὦ 
ὁμηγερέες. 
τοῖσιν ᾿Αχαιοῖσιν, μετέφη τε. 

΄ 

ΤΠ ΦΆΒΕΝ 

ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΕῪ 

κῆλον, ουὅ, τό δττοῦν, βμαῖί, ἀατί. 

λευκ-ώλενος, ον ὙΥΒΙὑΘΑΥΙΩΘα. 

μετάτφημι (φη- φα-), μεταφήσω, μετ- 
ἐφησα βρθδῖκ δηοηρ, Δα Ὑ688, 
ὉΟΏΨΘΥβΘ ἢ. 

οἴχομαι (οἶχ-, οἶχε-, οἶχο-), οἰχή- 

σομαιξ, ᾧχωκα ΟΟΠ16, ΡῸ, 46- 
Ῥδτῦ. 

ὁμη-γερής, ἐς σοἸ]]θούθα, ΔΒΒΘΙΩ 64, 
βαῦβοτθα Τορθύμϑυ. 

ὁράω (ρΕορ:, Ειδ, ὃπ-), ὄψομαι, εἶδον, 

ωπα 866, Ὀ6ΠοΙ]α, ἸοοΟΚ, οὔ- 

Β6ΙΥΘ. 

ὁτίτ)ι ὑπδύ, Ὀθοδαβθ. 
οὖν ΠΟΥ ίοσθ, ΒΘ Π 66, πον, ὑμθαι, ἴἢ 

Ταοῦ. 

Ῥϑη-ΟΥᾶτηδ, ορύϊο(8}}). ΒΥ - ΟΡ 818, δα ὕΟΡΘΥ. 

. ͵ὔ Σ Ἁ ἤ 

οἰχέσθω ἀνὰ στρατόν. 
(,“ »" 

᾿Αχαιῶν. 
᾿Αχαιῶν 



151...52] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΒΕΚ 

161. ΟὐΟργ, βοδῃ, ἃπα ὑγδηβ]ϑίο : 

1 ας, δ8--ὃδ 

ἐννῆμαρ μὲν ἃ ἀνὰ στρὰτὸν ᾧχετο κῆλᾳ θεοῖο, 

τῇ δεκάτῃ δ᾽ ̓ ἀχορήνδε. Χαλέσσατο λαὸν ᾽Δ χιλλεύς ᾿ 
τῷ γὰρ. ἐπὶ ὶ φρὲσὶ θῆκε θεά, λευκώλενος ἡ Ἥρῃ: 58 

κήδετο γι γὰρ Δαναῶν ὃ ὅτι ῥα ; θνήσκοντας ὑρΎτο.ς 

) οἱ ὃ ἐπεὶ οὖν ἤγερθεν ὁ ὁμηγερέες τε γένοντο, 

τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς ᾿ 

152. ὅδὅ8. ᾧχετο [οἴχομαι] : 979,1. 

δά. τῇ δεκάτῃ (ἡμέρῃ) : 1009, 111ὼ ἀϊ6 ἀθοῖχτηδ, ὁπ ἐμαὶ (πδυογ-ῖο-ὧ6- 
7ογοίίοη) ἐοηΐν (ἀαν). ---- τῇ 15. δ ρΒαῦϊο, δηα οἱ ἱπηροσύωμοθ ἕο ὕπ8 
ἐατύμου ἀθυθιορσηθηῦ οὗ ὑπῸ ρὶοὺ. Ββαᾶ δρδῖπι ὑπ6 ποῦθ οῃ τόν (νυ. 11), 

90. -- (δ καλέσ(σ)ατο : οἀϑεύϊνο, 1069. --- ἀγορήν-δε : 788, 4, 

δῦ. τῷ: 997. ---- ἐπὶ φρεσὶ θῆκε Ἥρη: ΑΟΠ11165 ὯΔ 5 ἂἃπ΄᾽ 1ᾶ68, 1 Ο ἢ 15 

Τοργοβοηὐρᾷ Ὀγ ὑπ ροθὺ 85 δὴ ᾿πβϑοϊσαύϊου ἔσο μθᾶνθῃ. ὅσο ψγὰ5 ἃ 
ΘΟΙΏΤΩΟΏ Ὀ6}16[ τϑργάϊῃρ' ΔΩ ῬΙδη τ Β]οἢ Ἰαῦον ἀθνυθιορτηθηῦβ Βῃονγθα ἴο 

Ὀδ6 ἐτααρὺ 1 τόσο ὑ1181} ΟΥΑΙ ΠΔΙΡῪ ΘΟΠΒΘαπθμθθ5, αὖ ὉΠ15. οἱ οουγβα 
δου] ΟὨἹΥ 6 πον αἴθου 6 ουθηὺβ μα ὑγδηβρίγοᾶ. “ἘΝ ον {86 οἷν 
γγ88 Ιᾶγρὸ δηῃ ργυϑαῦ:; ᾿γαῦ ὕΠη 6 Ῥ60}016 σψγογθ ἔϑνν ὑμβουθῖῃ, δια 8 ἨΟυ 568 

χοτο τοῦ ὈαΠ86α. Απηᾷ τὴν σοᾶ γμυῦΐ 1ὖὉ 1ὖοὸ Τὰν Ὠρατὺ ὕο σαύῃου ὑορσοῦμου 

ὑ86 πΟΡ]65, δῃᾷ ὑμ8 τΆ]6.β, δα ὑῃ8 Ῥ60}16. “ΑΠμαῚ ἅτγοβα ἴπ πα πὶρῦ, 

ΤΙ διηᾷ βοιὴθ ἔθῃυγ τθῃ ΡΠ τὴθ; πϑῖύμοὺ [01 1 ΔΥ τῆϑη ψηδῦ τὴ αοα 

Πα ρυῦ Ἰηῦο τὴν ϑατγὺ ἤο ἀο ᾿αὖ “ΘΓ ΒΆ] Θὰ : ὩθΊ ΠΥ γὰ5 ὑμοσθ δὴν Ὀθαβϑὺ 

γι ἢ τὴ, βᾶγθ ὑμε Ῥϑαβὺ ὑμαῦ 1 τοᾶθ ὑροῃ. “.Απαὰ ἀατηρ' ΒΌΡΡΟΥ, ὑ868 
ον] Βανίηρ δἰσθαᾶν ριῦ ἰὑ ἰηῦο ὑμ6 Ὠθατὺ οἱ 9885 ϑοατϊοῦ, ΒΊΤΔΟΙ Β 
501), ὅο ὈούχδΥ Εἶτ. .. .᾽ 

Τῦ 15 1ϑὺ 885. νΧ6}} ποῦ ὕο ἃ8ικ ψῇγ Αρδιμθῃλμοσι, ὕΠ6 θᾶ θυ οἱ {86 [ογοθ8, 

ὝΠΟ ΔΡρδγθηῦγ ψῶβ ποῦ γοὺ αὐτὸ Οὐ Ὁμ86 οδαβα οἵ ὑπ6 ρΡ]αριι, 414 ποὺ 
Β.ΠΖΏΟΙΙ ὑ11158. ἈΒΒΘΙΏΪγ. ΤΠ μοθῦ οχριδῖμβ 1ὖ ὈΥ͂ βυταρ ὑΠππὸὺ ΠΟΤ τγᾶβ 

ΤΟΒ)ΟΙΒ1016, δα ἢ6 ὑΠππ5 ἔγϑοβ ἃ 6 Ώ11165 ἔσομι ΔῈΥ Ὀ]Θῖὴ6 ἴῃ ὑ88 ταδύδοσ. 

ΑΟὮ1]165 1ἰ5 Ὀσοιρ)ῦ ὈΘίουθ ἃ8 ἴῃ ἃ ἴθ Ὁ ὙΘΥΒΘΒ ἃ8 ἃ ΟΠ νΦΙΓΟᾺΒ 8:4 σθὴ- 

ΘΥΟυΒ- Ποαγ θα Ὑγϑυσῖοσ, δα 15 οοπὐγαβύθα τὶ ὑπμπ6 56] 5ἢ, σταβρίηρ, δηᾶ 

Ὀγυΐαὶ ἀρδιβθιήθου. ΤἘ6 ρορθὺ 0688 8}} 0815 Ὀγ Ἰπαϊγοούϊοη, γι ἃ ὙΘΥΥ 
ἴον σοσᾶβ, γοῦ 850. 5101}1{1}ν0 ὑπὰῦ Βϑποθίογυ ὑμ6 βυιροῦηϊθθ οὐ {868 

δα αἼθηο6 ἃτο 1 ὑμ 6 ἈΘΓΟ, 
λευκώλενος : ὑῃ Ῥοθὺ ΘΘΏ]Υ 5608685 886 ἔθαύασθε οὐ 1118 ορήθοίβ ΨΠ]ΘῊ 

ἅτ αἰδπουῦνο ἃ πα ομαγϑδούουϊθυϊο, δα 10} ν] 8156 Ὁ. 6) Ὀαθὺ [ῸΥ Π15 

ἈθᾶοσΒ. ΤΠῸᾺΒ ΨΠΘΗ ΒΘ 5805 τολί(6-αγτιοῖ (λευκώλενος) Η ΘΡα, οπ6 οδπποῦ 

68. 



ΓΕΒΒΟΝ ΧΧΥΙ [153-154 

ἢ6]Ρ βθϑῖηρ' ἃ Ὀϑδαῦ }} ἃπα βὐδυθ] νυ ααθθ, ΜΙ ΒΒ]Πηρ Ἡ ἰύδ. ΔΓΙΏΒ. 

πῃ ὑμ8 βᾶτηθ γᾶ}, ὑμ βῃϊρβ ἅτ δι} (γ8. 192), ἃπα λοίίοιυ (γ5. 26), 

ΔΟ0Ὲ1}165 δῦ: οοἱοά (ν8. ὅ8), ΑΙΡΟ]]Ὸ ἃ ϑσμαγρ-ϑδλοοίον (85. 14, 21}, ἃτια 15 ἃ 
βοα τοί ἃ ξἰυεγ δοῖο (γ5. 87), 086. Δομβδθδμβ ἃγθ τοοίἰ-φγοαυοα (ν5. 17), ὑῃ6 

ΤἈΏΒΟΙΩΒ δ λείῳ (γ8. 20), 0Π6 βϑῶὼ ἐομά-γαβοιμιάϊπ (ν5. 84), Τωϑῦο Ποιοΐνγ- 
λαϊγει (ν5. 86), 086 ὑβ1ρ1.-ὈΊΘοθ5 οὗ ὈᾺ115 ἃπα ροαΐβ γαΐ (γ8, 40), ΑΡΟ]]ο 8 
ααΐνοῦ σουνογο αἱ νοϊ, με (γ5. 465), ὨΪδ ΟΝ βυθοῦ (γ8. 49, οἱ. νβ. 87), Η15 

ΔΙΥΤΟῪΒ ὑϊζᾳ (γ5. 51), ἃπα 06 ἀο08 δἃΓΘ βιε)71 ας ἃ εἰέσογῳ 7 αὶ; (γ5. 60). 
50. Δαναῶν : 984, --- ὁρᾶτο -- ὡράετο, ὅ84-- 58 ; δ87 ; τη] 44]6 οἱ Ἰπιθογοοῦ,. 

1067, 9-8ὃ. Ηδτα Βᾶβ ἃ βρθοΐδὶ διϑθούϊοῃ ἔου ὑη6 αὐὑθθῖβ: “8586 Κορὺ βθοίησ 
ΠΟΙ οὐα Π)αηϑδι5 ἀγὶηρ." ΟΡ βοῦν {Π6 ἔἴοτγορ οἱ ὑπ ἱτηρουΐθοῦβ : 586 δᾶ 

ὯῸ Ορροσγύαμεῦν ὕο ἀβϑαδρθ ΔΘ} φυϊϑῖ, θθοϑαβθ 5πΠ6 δα ὕο Κθθ0 ψαύομληρ 
6. Ὀδθ]ονϑα 1Ἰαμδδη8 ῬΘΥ δ ϊηρ.. 

δ7. ἤγερθεν -- ἠγέρθησαν [ἄγείρω] : δοτ. Ῥαβδῖνα 1πα., 88 Ρ]Όγ., ἐλ 106 }6 
αβϑοηιθ οι. 'Ὴ15 1 086 ΤΟ] ον] ηρ ῬΉΤΑΒ6. ἃτο ροοα ΘΧΔΙΏΡ]68 οἵ Θρίο 
1} 658 οὗ ΘΧΡΥ  ββΊοτι. 

58. τοῖσι; 997, οὐ 1009. --- πόδας: 1014. 

158. Ττγδηβίαία: 

1. Νίηβ ἀδγβ ψ)ἷ 5ῃηοοῦ ΠΠΊΔΗΥ͂ ἈΥΤΟΥΒ ἊΡ ὑΒ ΟΡ 0ῃ6 ΟἝΠΡ 

οὗ {π6 ὑγ911-στθανθᾷ Αομδθᾶηθ. 2. ὙΠΟ βυϊμαμπηοπθα ὑΠοϑ6 
ΡΘΟΡΙΘ ἤο ὕϊμπθ δββϑιιγ ἡ 8. Τ6. βψι-ἰοοίθα ΑΟΠ11168 
ὁ81164. 811] Ὁμ686 ΔΟμαθδηθ ὕὅο ὕπθ δββθιι]ν, Ὀθοδῦθθ ἢ8. γα 
συϊθνϑα ογ ὑπθιὰ ἴῃ (15) πθατῦ. 4, 8 866 ΠΙΔΗΥ οἱ {88 
Αοδδθδηβ ἀγίπρ, ἃηα νγ8 8186 ο,ΘνΘα 90 ὕπθιὰ. ὅ. 1 5ὰὺρ- 

ϑοϑῦ ἃ ΠΟΌ]6 ρ]δὴ “ἴο ἊὋ26 β5ὸὰ οἱ ΡῬβϑίθαβ ἴῃ (18) Πϑατί. 
6. δε ψϑγο δββϑια θα δα Ὀθοδιὴθ σαύπουθα ὑορθύμου θθβιαθ 
1186 ϑιψηῦ 5.105 οἱ ὑπ6 Δομδθθηβθ. 1. 1 ἃ0156 ἃη6α δα 1685 
ὕπθ56 Πδμδδηβ, 0 ὅτ σαύμοιθα ὑορθΌΠοΥ. 

ΤΡΌΡΘΟΝ ΧΧΥῚ 

ΤῊΒΞ ΟΡΤΑΤΙΝῈ ΜΟῸΕ 

Τπᾶτν, ὅ9--Ο8 

184. Ιὴ {6 ορύεθινθ πιοᾶθ οοοαν 6 Ῥγθβθηῦ, δουϊδύ, ρ61- 
θοῦ, πὰ ξαύασο ρουΐθού. "ΓΏ6 ἔθηβοα ἤᾶγα {Ππ|6 58:16 τ ] δύ! ἢ 

ὕο Οϊτηθ ΘΟ  ρυθϑβθα δϑ ἴῃ ὕπ6 Βα] μοῦνο, θ06 ηούθ. 

δ9 



155--158] ἨΗΟΜΕΒΕΙΟ ΟΒΕΒΙ 

166. ΤΘῶγ (ἢ οοπ]αραύίϊοη οὐ 86 ορίανινο, δοῦύϊνθ, δῃᾶ 
γ144]6 οὗ λύω, 906, 912, πα Ιϑᾶτῃ ὑθ ἀβθοϊίβῃβιοη οὗ μέγας 

σγοαΐ, πυϊσλέψ, ἰαγσε, 188. 

160. Ορίύϊοπαϊ : 

1δ7. 

ἄγε, ἄγετε [ἄγω] 5ἰγιοιΐῃ τριρογαίυο, 
δωϊ ὠδοα 8 απ ἴπ167.7.,) 5, ΘΟΙΏΘ, 

80, βὸ ἴο. 

ἀπο-νοστέςωἘ, ἀπονοστήσω, 

στησα τούσσῃ (ΒοΙ6), ρῸ ΒΟΙΏΘ, 

ΘΟΣΏΘ, ΡῸ. 
ἄψ Ῥδοὸῖκ (ἀρϑῖη), ὑδοϊσψάτα (5). 

γέ ρμοϑίροβ. ὁποῖ., οπρηαβίπίηφ ἐδ6 

»τοοράτϊης τυογὰ οΥ οἴαιιδο, αὖ Ἰοαβῦ, 

Δηα664, οὖ 8} ταῦθ. 
δαμάζω (δαμαδ-), δαμά(σγω (608-- 

604) ἐδάμασ(σ)α, βδαράμπε, ονοτ- 

ΘΟΟΙΏΘ, ΟΥ̓ΆΒΏ, ὈΟΜΙΝΑΤΕῈ. 

ἐρέω (ἐρεε-) (ἀφ7.) 51, Ἰπαύῖγθ, 566Κ. 
λοιμός, οὔ, ὃ ῬΙαρᾳΘ, ροϑύ(16106). 

'μάντις, ἐος, ὁ 5661, Ῥγορβοῦ, βοούῃ- 

ΒΘΎΘΥ. 

ἀπενό- 

ΝΟΟΑΒυϊΙΑΡΕῪ 

οἴω (ὀίω) (οἱ-, οἶε-), οἴήσομαιἘ, ὠϊτσά- 

μην ὑβῖη Κ, ΒΌΡΡΟΒΘ, ᾿τηρΊΠ6, 6χ- 

Ῥθοῦ, ὈΘ6Ί16ν6. 

ὁμοῦ ἰορούδου, δὖὺ ὑ88 βᾶυγθ {ϊγπη6. 
ὄναρ (ἐπάεοἶ.) τό ἄτθᾶχῃ. 
ὀνειρο-πόλος, ου, ὁ ἄτοδτῃ 1 θυ Υ σου, 

ΟὙΘΔΤΏΘΙ ΟὗἩ ἀγθδγηϑ. 

πάλιν Ὅδοϊς, ῬΔοκν τ (8), ἀραΐῃ, 

ΔΙΘΎ, 
πλάζω {(πλαγγ-), πλάγξομαι, ἔπλαγξα, 

Ῥοδαὺ (8οκ), Ραῆῆθ, (οᾶαβα ὑο) 
ὙγΔΛΟΘΥ. 

πί(τ)όλεμος, ου, ὅ “γχῶγ, Ὀϑ.16, ἔτᾶγ. 
τὶς, τὶ (6ποῖ.) βοῖὴθ (016), β5ο"η6- 

ὑδίπρ',, ΔῺΥ (οΠ6), δν (1:ρ}) ; τὶ 
α8 αὐν. (180--81}) αὖ 4]]. 

Πουϊγαύννοθ  ποβύ-αιρία; αἀδηιθ; ΟΠΘΙΓΟ-ΙΔΠΟΥ͂, -ΒΟΟ ΡΥ» 
-οΥ 10 ; Ῥ8]1Π-ΟΘΏΘΒΙ5, τοῦθ, -ἀτοτηθ ; Ρ]Δηούδθ ; Ρ90]θπι-Ἰο(8}}. 

168. Τταμπδ]αίθ: 
᾿ χῇ 

1, οἴει ᾿Αχιλλεὺ τοὺ Αχαιοὺς ἀπονοστήσειν οἴκαδε. 

2. ᾿Αχαιοὶ οὐκ ἔφυγον θάνατον, τοὺς γὰρ πόλεμος ἐδάμασε καὶ 

λοιμὸς ὁμοῦ. 8. ἐρείωμεν τοῦτον μάντιν, ὁ γὰρ φίλος ἐστὶν 

᾿Απόλλωνι. 4. ἑκηβόλος βάλλοι ὀιστοὺς πολλοὺς ἀνὰ στρα- 

τὸν ᾿Αχαιῶν. ὅ. βουλὴν Διὸς τελείωμεν. 

ὀλέκοι κακῶς Δαναοὺς, οὕνεκ᾽ ἠτίμασαν ᾿Απόλλωνα. 
0. πόλεμος κακὸς 

Ἱ. πῦρ 
μέγα καίοι ἑκατόμβᾶς ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν. 8. τελέσειε βουλὴν 

ἑκηβόλος ἄναξ. 9. ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ 
ἔχοντες ἐκπέρσαι ἹΤριάμοιο πόλιν, ἐὺ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι, παῖδα 

60 



ΤΈΕΒΒΟΝ ΧΧΥΤΙ [159-161 

δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην. , “0. τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι 

βελεσσιν. 

169. Οοργ, Β081), πᾶ ἰγαηϑαΐθ: 

[ἀαὰ, 59-..68 Ξ ΩΣ 
: Δι 

« ᾿Ατρεΐδη, ν νῦν ἄμμε “πάλιν πλαγχθέντας ὁ ὀίω 

ἂψ. ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν, 60 

“εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς., 

ἀλλ᾽ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἢ ἱερῆα 
ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν, 

160. δὅ9. ὀίω 15 ὑυϑυ!] 16; ΟΌΒοΥγο 108 ἘΝ δ 8Δ.η6 Ῥγθδύϊηρ, --- ἄμμε 

[ἐγώ] 971, δοὺ. Ῥ]ῸΎ., 1,8. --- πάλιν πλαγχθέντας: 1.6. ψβουὺ Παγὶπρ οδρ- 

ὑπτροᾶ ΤΎΟΥ, 86 οβρή]θοὺ οὗ {Π86 Θχ ρϑαϊθοη. 

60-61. φύγοιμεν.. . δαμᾷ -- δαμάει Ξ- δαμασει [δαμάζω], 608-604 ; δ84-- 

585, 978, 2: ὈΥ ὑπδ α86 οἵ ὑπ6 ορὑαὐνο ἴῃ ὑπο βσϑὺ οἰδῦβθ δηᾶ {86 ζαύυχθ 
᾿παϊοαύννα ἴῃ ὑΠ6 βθοοπά, ἃ. 6}11165 οι] τὰρ]ν ὑμαὺ Β6 ἰδ] 1Ὁ τῆοτα ὑσοῦ- 
8016 ὑμαῦ ὕμϑυ ψου]ά 81] αἴθ ὕΠθυθ ταύμου ὑμπδη Θβοδρθβ. 

θ2. τινα [τὶς, τὶ7: 860, 51πρ. ΤΏ 880. --- μάντιν ἐρείομεν : ὙΏΘΏ 81 1.50]1- 

Ὁ1Π6 ἀπῆουΥ οὐ δὴγ Κἰπᾶ δγόϑθ δίβοπρ πποὶν1]]1 26 ῬΘΟρ]68, ἰὺ τγῶ8. οα8- 
ὈΟΙΠΔΤΎ ὕο οομιϑα]ὺ ἃ Βρθοϊδ) δῦ ἴὰ ὑΠΘΟ]ΟΡΎ, ἃ ρῥυϊθϑῦ, ἃ ῬτΌΡ μϑῦ, ΟΥ ΔΠΥ͂ Θ᾽ 6 

ἤο ψ Βοχὰ ὅμ6 Ἰοτα δα τϑνϑα]θα ἢ15 11] ἀἸ σθοῦ]γ οὐ 1 αϊτθοῦγ, ἃ8 ΠΤ ΟΡ 
ἄτθδτηβ. ΤἘ6 τι 5βιρυιϊβοδμοα οἱ ἀτθδτὴβ οου]ᾶ 6 Κπονγα ΟΠ]Υ ὈΥ ὕμοβα 

ο Βοτὴ ὑπ ροᾶ δα ρσίνθῃ ὑῃ6 ἴδοι! οἱ ᾿ηὐουρσγθίϊπρ ὕμϑση, ἃ8 ἤο 

“ ΟΒΘΡῈ 8ἃπα ἴο 1)4116]ὲ. Βθδά 1 ϑδιι. ἴχ, 8-10, διιᾷ 2 Κιηρβ 1, 2-8. --- 
ἐρείομεν Ξ-Ξ- ἐρεύομεν -- ἐρεύωμεν, 800, 1098. --- ἢ καί ; οἵἿ' ἐνΈη. ---- καὶ γάρ τ᾽ 
ὄναρ: 707 {{6 ἄγοαγη αἰδο, ὃ)8 Ὑ1611 ἃ5. Οὔ βίρτιβ δηᾷ ροτίθῃηΐδ. 
ΤῈ δρτγυρῦ δούϊομῃ οὐ Δ ἢ 1]]65 τὰ ὑμὰ5 ὈΠ. ΠΟΥ Δαἀγθββίπιρ Π18. οοτα- 

τηϑηᾶου ἴῃ ομἱοϑί, ἃπᾶ Ἀρρδγθηῦγ ιν μβοαῦ Ῥτονϊουβ. οομβυ]  αύϊουι Ὑ]ΌᾺ τη, 
᾿Ῥυϑούιοα]ν ἀθιηδηαϊμρ' Θἴογθ 811 ὉΠ6 σοσάτηομ 80] ἄϊουβ ὑμβαὺ ὑπ δχρϑάϊ- 

᾿ οι ΒΟ] 6 ρσίνθῃ ἃ δηᾶ ὑμαὺ 811] 5Βῃο)]ᾶ τϑύσσῃ Ἀοσηθ, 15 τηοϑῦ το- 
ΤΑ ΔΥΪΣΔΡ1Θ Πα 18 Βιγ ἴο "6 τϑϑοη θα ὈΥ͂ ἀιρδιηθίηποη. Βαὺ ὕβθὴ Ἡθϑγὰ 18 
ἴο ὈΙαταθ (τοδᾶ Ὁπ6 ποθ οῃ νβ. ὅδ). ὙΠπὺ5 {ῃ6 φῬοϑὺ ρίνθ ροοά ἂπᾶ 
Βα βηλοῦ ουουπ 8 ἔου 0868 τἱρῃὐθουβ. ἐπ ἀϊρστιδύϊουι οἵ Αιρζαθσηποι, δια αὖ 

[8 δᾶσηβ {ϊτηθ ρυθυθηῦβ ὕπ6 βυυωρδύῃίθβ οὐ 818 δυάίθμοθ ἴσοι Ὀθὶπνσ 
δἰϊθηδύθα ἔσομαι ὕΠ6 ΠΘτο. 

161. Γταμπδ]αΐο: 

1. ΑἹ] Ὁἢθϑ86 Αομδόδῃβ ἅτ ἀσῖγθη δος, ἃπα (μθυ ψ}}]} 
τοῦτ Βοιηθυγασα, 1 ὨΔΡΙΥ (ΠΥ τηδῦ Θβοᾶρο 601} αἀθδθῃ. 
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162-164] ΠΟΜΈΕΒΙΟ ΘΒΕΕΙς 

2, ὙΏΘΥ ΜΠ] ποὺ ὀβοῦρθ ἀθδαίῃ, 0 ὙΆΥ ἃ πα ῬΘβθΠθπο6 ψ}1}]} 
ΟΥΌΒ. ὕπθπιὶ δὖ {86 βϑιὴθ ὕϊπη6. 8. Μαγ ὑπὸ ἔνο Ῥατῃ [ῃ6 
᾿πθοδύοιῃ ὃ8 οὗ 1115 ἀηὰ οὗ ρσοαΐβ Ὀθδιθ 0Π6 βυνιῦ 5ῃ105. οἵ 
{μ6 Αομββδθαῃβ. “4. Μαγ {πὸ σγθαῦ σοᾶβ βῃοοῦ ΙὩΘΗΥ͂ ΔΥΓΟΥ͂,Β 

ἊΡ ὑβτοῦρ {6 οαμρ οἱ ὅπ Τᾶμδδπθ. ὅ. ΜΑΥῪ 411] [Π6 
Τλαπδδὴβ [1861] 6η6 ῬΙδμβ οἱ Ζθιβ δῃηὰ θϑοᾶρθ 6υ]} ἀθδίῃ. 

06. Μαγν μ6 νγῶϊ δηα ρθβῦ]!θημοθ ἂὖ 6. βϑιὴθ {1Π|6 Οὐ 5 {686 

Ὑ]ΟΚΘα ΡΘΟΡ]Θ, Ῥθοδαβθ μου αἰβῃομοσθα ΟἾτγβθβ, ρυϊοϑῦ οἱ 

ΑΡοΙ]]ο ὑμ6 ἔτθϑ- βῃοούοζσ. 

ΤΕΡΡΟΝ ΧΧΥΠΙ 

ΤῊΗΕ ῬΑΘΦΘΙΝῈ ΨΟΙΟΕ 

1πχαι, 64--69 

162. Τιρᾶτη ὕΠ6 ῬυΪΠΟΙΡ]ο95. οὐ ᾿ουυλδύϊοη Δηα [ῃ6 οοπ]αρᾶ- 
ὕ10.) Οὗ 0ῃ6 Ῥᾶβϑῖνθ οἱ λύω δα οἱ τρέφω, 811 ταοαθ8, 888--89θ0, 
916-.-.9921, 938, γοαᾶ 810--812, ἀπ τονίθνν [86 ὈῬγθοθάϊηρ ᾿Θβ50ῃ 
ἴη ΠΟΘ. ἴον ὅΠ6 οΘοηπθϑούϊοηῃ οἱ ὑποπρ Ὁ. 

1608. Οριίοπαϊ: 

164. ΝΟΟΑΒΟΒΑΕΥ 

αἱ (-Ξ εἰ 127), 11, τ μούμοσ. εὐχωλή, ἧς, ἡ νον, οδδβῦ, ΡΥΆΥΘΓ. 

ἀμὕνω (ἀμυν-), ἀμυνέωκ, ἤμυνα γατά ἢ (τοι) (ἦτοι) ΒΌΓΘΙΥ, Ἰηἀ4 664, ὑτ]Υ, 

ΟΥ̓, ἀδἔθμα, ργούθοῦ, ὡνοσῦ. οουύδϊ]ν, ΤΟΥ δ Τοῦ. 

ἀπό αὐν., απὰ »γορ. τοί σορ., οἵ, Θεστορίδης, ἄο, ὃ 5ο οἱ ΤΉΘΒΟΟΥ, 

ἔτοπι, αύνῶν, Ὀ8ῸΚ. (ὐαἰολακ. 

ἀρήῆν, ἀρνός, ὃ, ἡ ἰδχ}. Κάλχας, αντος, ὁ (8108. 

βούλομαν (βουλ-, βουλε-), βουλήσο- κνίση, ἡς, ἦ 1αὺ, βᾶγοι, Οὔοτ᾽ οἱ 

μαν, βέβουλα, βεβούλημαι, ἐβουλή; τοφϑὺ γηθδῦ- 

θηνῈ πῖβ, ἄθβισθ, Ρ6 ψ}Πηρ, λουγός, οὔ, ὁ ἀαδδβυσαοίϊοη, ταΐῃ, 

Ῥτγοίογ. αθαῦῃ, ΟΌΤ7Β6. 

εἴ τε (εἴτε)... εἴ τε (εἴτε) τοῦθ ὅ γε, ἥ γε, τό γε (ὅγε, ἥγε, τόγε) ὑπΠ15, 

νιν ὍΝ, ὑμαῦ; 6, 586, 1ῦ. 

ἔπι-μέμῷφ-ομαι, ἐπιμέμψομαιξ, ἐπεμεμ  οἰωνο-πόλος, ου, ὁ Ὀἰϊγτα- πη οσυρσθύθ, 

ψάμηνξ, ἐπεμέμφθην Ὀ]Δηγο, Βηὰ ΒΡ, ΒΟΟύΒΑΥΘΥ, 5667. 

Γαα]ὺ (0), ΤΟΡΥ Δ ΟὮ, 
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ΤΠΈΒΒΟΝ ΧΧΥΙΙ [165-167 

ὅ(σ)-τις, ἥ-τις, δ(τ)-τι σῃο(βο)θνθχ, τέλειος, ἡ, ον οοτηρίθίθ, βπβηθᾶ, 

ν ἰοθν θυ, γ αὐ(θο)ονοσ ; Ὑ0110, {Ὰ]]-ουόνσιι, ἀ ]Θτη 1586, ροτξθοῦ, 

ψ ΒΊΟΙ, δῦ; ὅ(τ)τι ας αὐν., 1780- τόσ(σ)ος, ἡ, ον 80 Ἰη0}}, 50 ρτϑδῦ, 

1781, ἢν. 80 ἸΑΥΡ, 80 787, 80 ἸΟῺΡ", 

πώς εηοί,, (10} Βοῖὰθ ΨΑΥ, 801ηθ- 

Πονν, (1) ΔΗ͂ ΑΨ, ῬΘΟΥΙΒΔΡ5. 

1605. Τταμθίαῦδ: 

1. ὀνειροπόλος εἴποι ὅτι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος ᾿Απόλλων. 

2. οὐκ ἐλύθη θυγάτηρ ἱερῆος. 8. παῖδες ᾿Αχαιῶν ἐλύθησαν 

᾿Αγαμέμνον. 4. ἐλύθητε, Δαναοί, γέροντι. ὅ. ἤγερθεν 

᾿Αχαιοί. ἠγέρθησαν ᾿Αχαιοί. 0. ἐδάμησαν ᾽Αχαιοὶ πολέμῳ 

τε καὶ λοιμῷ ὁμοῦ. 1. πάντες ἥρωες ἐπλάγχθησαν πάλιν. 

8. θεοὶ ἐπιμέμψονται ᾿Αχαιούς, οὕνεκα τὰς εὐχωῶλᾶς οὐκ ἐτέλε 

σαν καὶ τὰς ἑκατόμβας ἀρνῶν αἰγῶν τε τελείων. οὐκ ἔκταν. 

9, ᾿Απόλλων βούλεται ἀντιάειν κνίσης (982) ἀρνῶν αἰγῶν τε 
τελείων καὶ λοιγὸν ἀμῦναι ἡμῖν. 10. Καλχᾶς Θεστορίδης 

οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος εἴποι μῆνιν ᾿Απόλλωνος. 

166. ὌΡΗ, βοθῃ, Φη ὑγδηδὶαῦθ: 

Πα, ΠΡΟ] 

ὅς, κ᾽ εἴδτοι, ὄτι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος᾿ Απόλλώῶν, 
Ὁ} σ 

εἴ τ ἘΡ ὅ γ᾽ εὐχώχης Ἐπ με ται εἴ Θ᾽ ἑκατόμβης, θδ 

αἴ κέν πως ἀρνον κνίσης πω τε τελείων | 

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. 
3 « 2. δ 2 Ἁ 2.Ο ΟΥ̓́ ἡ Ψ “" 2.»,}8} 7 
ἢ τοι ὅ γ᾽ ὧς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

ἡ . 

Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ ἄριστος, 

167. 04. εἴποι: - 1140. --- ὅτι; 780-751, 10]4. --- τόσσον: 780-781. 

ΑΡΟ]1ο, 85 ροᾶ οὐ μθα]ῦ δμὰ ἀΐβθαβο, νου] 6 0η6 ἤγβῦ ομϑ ὑπουῦρῦ 
οἱ ἴῃ ὑ8α ργϑδϑιῦ ΘΙ ΘΤΙΡΌΠΘΥ. 

θὅ, εὐχωλῆς, ἑκατόμβης : 979, ὃ : οπ ἀσσοιηὶ ο7 α σοῖῦ (}1}]}81]64}}, οὐ ὁ 

αοοοιρὲ οΓ αἰ Ποοαίονιῦ (ἀπο ον). “θα ὑποὰ Βῃα]ῦὺ νοΟῪ ἃ γοΟῪ απο 

σοβονδὴ ὑμγ Θοά, που 588]ῦὺ ποὺ 8 5]δοὶς ὕο ῬΡδγ ἰῦ: ἔον. ϑβονδῖι ὑῃ 
αοἄ νν»}}] ΒΌΓΘΙΥ τοααῖΐτα ἴῦ οὐ π66; δηᾷ 10 πγου]ά 106 5ἷτι ἴὰ Ὁπ66. ΟἿ. 66. 

γον οὐ ὅδοοῦ, θη. χχυλ, 390-925, φα οὗ Φορμύμθῃ, {ᾶρθβ χὶ, 380-99, 

ἈΘὮ11165 βαρροβίβ βοηιθ οὗ ὑπ8 βύοοίς γθββοιβ ΝᾺΥ ὦ ροα ταϊρηῦ 6 6ῃ- 

08 



167] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ταροᾶ. ΑΡΡΔΥΘΕΌΥ ΠπῸ ΟΠ6, δρασῦ ἔτοτση {88 βθϑὺ, πιθοῦ ὑ}6 γθ8] οδϑβθ οὗ 
86 ροα᾽᾿β ΔΙΡΌΧΙ. 

θ6. κνίσης: 982. --- τελείων σΚῸΘ5 ὙΠῸ5 ὈοὺὨ ΠΟΌΠΒ. 
67. βούλεται : 800. --- ἡμῖν [ἐγώ]: ἀδῦ. ρΡίυσ., 997. ---- ἀπὸ... ἀμῦναι 

1048--1049, 
θ66-67. ΤῊΘΩΘ ἀουθύζα] ὕομπιθ Ῥθσθ δῇονδβ ὑμβαῦ Ασμλ]]165 ἄοθβ ποῦ 66] δὖ 

811 οοσύαῖτι ὑπαὺ ὑπο ν ̓Μ111 6 Βα οοΘ655}}] 1 ὉΠ ΙΣ ἀΡΡ684)] ἴο Ὁ86 ἴσϑϑ- βῃοοίϑ. 

Οἱ οσαχβδ 11 ὑμε ροᾶ 85 Ὅθθι οἴξεπαθα, 6 τηυϑὺ ἢσϑὺ Ῥ6 δρρϑαβθᾶ Ὀϑέοσβ 

Π6 Μ11 ᾿ἰβύθῃι ὕο ΠῚ ΟΥΑΥ͂ΘΣ ΟΥ δοοϑρῦ ὑμϑὶσ οἴοσϊτρ, “ΤΟΥ ὑπ6 βδουϊῆἔσα 

Οὗ ὑμ6ὸ ψιοκθα 15 πῃ δρουηϊπδῦϊοη ἀηΐο ΦΦθΒονϑῃ." “ρασ, Ὁ ϑατῃ: 

ῬΘΒΟΙΑῚ 111 Ὀσίηρ δον] ρου ὑ818 ῬΘΟΡΙΘ . .. , ὈῬϑοδῦβ ὑποὺ Ὦδνα ποῦ 

ἨΘΔΥἸκΘ θα ἀπο ΤΥ σγοτάᾶβ, ΠΟΥ ὅο τὴῦ ἰανν, Ραὺ το͵]θούθα ἴὑ. “Τὸ ταῦ 

ῬΌΤΡΟΒΘ οοτηθῦ ὑμοσθ ὕο τὴ 1ΏΘΘηΒ6 ἔσοση 55δα, δῃηᾷ ὑῃ8 βυθοῦ σδὴ6 
τόση. ἃ ἴδ σου ὐΥ ἢ ὙΟῸΣ Ὀαχηὺ ΟἸΘΥηρ5 ἃτθ ποὺ δοοορύδΌ]θ, ΠΟΥ ὙΟῸΓΣ 

βϑοσιβοθβ βυθοῦ απύο τη6." Βαυὺ 1 ΦΆΘΥ ομοα βαοοθθᾶθα ἴῃ δ᾽] γίπρ ὑ86 
Βοὺ ψγαί οἱ ὑμοὶν ροᾶ, ὑμ6 Ῥεβὺ νῶν ἴο ψγίῃ ἔδνου τῖῦῃ Ὠΐτη τγὰβ ὅο ρἵγϑ 
τη ἃ ΡΟΟα ἀἸΠΏΘΙ οὗ πῖο6 τοδδβὺ ΔΤ οὐ Κα. “Αμὰ Ὠδ6 5}8]] βδᾶν, Ὁ Βθσθ 
816 ὑΒΘῚΣ σοάβ, ὑοῦ τοοῖὶς ἴθ Βοσα ὑμοῦ ὑσυδίοα; ψἘῈῸ αἸά δαῦὺ ὑμ8 ἔαῦ 

οὐ ὑμ 61. βου ῆοθβ πα ἀσϑῖς ὑ86 ψ]π6 οὗ ὑμ6 1 ἀτὶηκ οἴου ρβὺ" “Ατα 
σΠ 6 ὑμοὰ Ῥτθραγθϑῦ ὦ ὈΌ]]ΟΟΙς ἔοσ 86 βδουῖῆοθ, ἴῃ Ῥου ΤΟΥ Πρ ἃ ΤΟΥ, ΟΥ̓ 

Ῥϑδοθ οἔξοσίηρβ πηῦο Του δὴ : ὉΠ ΘῈ 51.8}1 μ6 Ὀσΐπρ τι} ἃ ῬΌΠΠΟΟΙ ἃ ἑοοᾶ 
ΟΥ̓ σϊηρ οἱ ὕῃγσϑθ ὑθῃῦβ οὗ δὰ Θρῃ8ΔῈ οἱ ἤουτ, τηϊπρ]θα τι μ]ἢ δὴ ὨΪη 
οἱ οἱ]. Οἱ οουγβα 6 Φι}11815 οἴοσρα 1τὶ βδοσϊῆοθ τηϑῦ ΡῈ οἱ ὑπθ ομοῖο- 
οϑῦ; ἐδὺ δι 5166 1κ, τι ΠΟ Ὀ]ΘΙΏΊΒΉ ΟΥ̓ αἀἰδθαβθ ψΠδύβοθυου. 

ϑθοῖηρ ὑμαῦ ονουγύμϊηρ 18 σοΐῃρ ὕο στ]π, ΔΟΉ11165 Βαρροβύβ ἤὸ ἀρὰ- 

ΤΩΘΥΏΤΙΟΙ,, ΘΟΙΏΤΊΘΠΘΥ 1τι ΟΠ16 Γ οὗ ὑΠ6 4]116 ὀχροαϊδίουι, ὑμαὺ ὑμου αὐξοταρὺ 
ἴο 5801 8 αὖ Ἰοαϑὺ ὑ86 11γ68 οὗ ὑβοβθ στϑυηδίμϊησ, ΤῊΘ ΟὨ]Υ ΨΑΥ Ὠ6 5665 οἵ 

ἀοΐπρ ὑμὲὴβ 15. ὅο ἃρπάοῃ ὑμ86 ὑπάθχύακίμρ μα τϑύσστι μοσηθ. δ ϑβὰρ- 
σοδὺβ Γασύμου ὑμαῦ ὑμθυ οοτιβα]ῦ βοσὴθ ΠΟΙ τϑῃ οὗ οα, ἘῈΟῸ τδῪ 16]] 

ὑπο ταῦ ὑμ6 ὑσοῦθ]ο 15 δηα Π6ῚΡ ὑβϑιὰ ἴο ἀνοσῦ ὕμθ δῆΡῸΥ οἱ ὑμ8 
αἰγνιηϊῦν ἔγοσι ὕμποβα ἜΟ 816 5011] 811γ8. 

Τὸ ἰβ ομβασζδαοίοσχίβυϊο οὐ ὑμ6 ΒΥ ΒΟ]ΟΡΥ͂ οἵ Ῥυϊταϊεῖνα ῬΘΟΡ!]68 ἴἤο 568 1ῃ 

ὑμ86 οροσδύϊζομβ οὗ πδύσσθ ὑπ αἰγθοῦ δοίϊοῃ οὗ ὑμὶν δοάβ, Ὀθθίπρβ οσθαύθα 
ἴῃ ὑμ 6 Υ οὐ ἰγοδρθ, Υἱῦ ἔθ ϑ] ηρδ δα ῬϑΒΒΊ ΟΩΒ 1κ6 ἀηῦο ὉΠΘΙΤ οὐ. Τ 

βοοῦ ἰογύαμθ Ὀθῖ611 ἃ Ῥ60}16 1Ὁ Ψψὰ8 ἃ τηδυὶς οἱ ὑπ6 5Ρ6018] ἔδνου οἵ ὑμϑὶτ 
αἰνιυῖῦν ; 1 6υ1}} οᾶτηθ 1ὺ νγῶβ ἃ Βῖρυι οὗ 158 ἀρ] Βα ΒΌΧΘ, δ! α ΒΟΥ 6 Ομ δά 
ΒΙΠΙΘΩ͂, σ Ποῖα ὑμ6 ροά ψὰβ βθϑίηρ ὕἤο ῬαμΙβῃ. “Απμα Ναύβδῃ βαϊᾶ ὕο 
αν!ᾷ,.... ὙΥ Βοεγθέοσθ μαβὺ ὕμοὺ ἀθβριββᾶ ὅπ6 οοτησοδηιηθοῦ οἱ Φϑ ΒονυδᾺ, 
ὕο ἄο 601] ἴῃ Ὠ18 β'ρῃ!ύῦ..., Ηοπθοῖῦ, Ῥθοδαβ Ὀγ 815 ἀθϑα ὑβοὰ μαβὺ 
σίνϑιι συθαῦ ὁοοδϑίοι ὑο ὑ8 6 Θιλθτη1685 οἱ Φθβονδὴ ὕο Ὀ]ΑΒΡΆΘτηΘ, 86 οὨ]]ἃ 

δἰβο ὑδαὺ 15. θοῦ ἀπῦο ὑμ.:66 588] ΒΆΓΘΙΥ ἄ]6. ... Απᾶᾷ 10 οδῖμβ ὅθ Ῥ885 
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ΤΕΡΟΝ ΧΧΥ [167 

οἱ ὑ88 βουθῃῦῃ ἅἄδυ, ὑμαὺ ὑμ6 οὨΪ]4 ἀϊοα." “ΤΈΉΘΩ ὕπο τχὰβ ἃ ξδιηΐῃδ ἴῃ 
ὑπ6 ἄδγβ οἱ Πδνὶά, ὮΓΘΘ γΘᾶγΒ5, γϑῶΣ δἰΌΘΥ Ὑϑᾶγ; ἃηα θεωνἹα ᾿παυαϊγθᾶ οὗ 

σομθοναῃ. ἈΑπᾷ Φοβονδὴ δηβνετθᾶ, Τὖ 15 ἔοΥ 588], δῃᾷ ἴοσ 15 Ὀ]οοᾶν 
Βουβο, ὈῬθοδαβθ ΒΘ βΒον ὑμ6 ΟἹ οοη 65. “ Βυῦ 6 τηθῃ οἵ βοάοχη Ὑ6Υ8 

Ὑ]ΟΙΣΘαᾶ 84 5 ΠΘΥΒ Ὀοϑίουθ Φθμονδὴ Θχοθθαϊηρὶγ. ..., ΤΉρη Φομονυδῇ 

Τα ὌΡΟΣ ϑβοάοτη δἃηῃᾷά ΡΟ (ΟΥΟσΥδἢ ὈΥϊτηϑύομβ δη4 ἢσθ ΤᾺΟΤᾺ 

[6 Βοόν 8 ουὖ οὗ ΒθαγΘῃ ; δπ4 ἢ6 ονθυῦσθν ὕμοβθ οἰζ1685, δηα 41] ὑπ Ῥ]δΐῃ, 
ΔΗ͂ 411 0ῃ6 ἱπμεθιναηὺβ οὐ ὉῈμ6 οἰ165, δῃᾷ ὑμαὺ ψΒΪΟῚ στον ΡΟ ὑπ 6 
του." “30 ὑποσο ψϑηῦ ἊΡ ὑμιμου οὗ ὑῃ8 ῬθοΡ]6 δρουῦ ὕπσϑθ ὑποιβδπά 

Τ6ῃ : δηᾷ ὑμου ἢθα Ὀϑέοσγθ 086 τηθῃ οὗ ἀϊ. ἀπά 0868 τῆθϑη οὗ Α1 βιηοΐβ οἵ 
ὕΒϑτ δροαυῦ ὑμιτῦγ δῃηα 515 τ 6} : ἴον ὕπϑυ σμαβθα ὑῃϑτὰ ἴσο Ὀθίοσθ {86 
ραῦθ θυϑὴ απο ΘΠΘΡατίτη. . .. ἀπᾶ Ψοβιπδ γοηὺ Π15 οἱούμ88β δπά 161] ἴο 
ὑμ86 δαυθῃ ὍΡΟΙ 815 ἴδοθ Ῥϑέοσθ 086 δῖῖκ οἵ ϑῆονδῃ...,. ἀπᾶ “ϑῆονδῃ 

5814 αηῦο Φοβμῖι, οὺ ὑπ66 ἊΡ; ψ ΒΘγθΐουρ 11θϑὺ ὑμοὰ ὑμπ8 ὍΡΟΙ ὑῃν ἔδοθ ἢ 

1βγδ61 Βδῦ} β'ηηθά, δηα ὑμον Βᾶνθ 8180 ὑγϑῃβρυβββθα τὴν οονϑηδηῦ Ἡ Β]ΟῊ 

1 οοτητηδηαθα ὑ]6τὴ : ἔοΥ ὑπ  Ύ ᾿δνθ ἐδίτθιι οσθα οὗ ὑπ6 δοουχβθα ὑμῖηρ, ... 

ΤΠ γοΐοσθ 086 ΟΠ] άσθη οἵ [βυϑϑὶ οου]Ἱᾶ ποῦ βίαπα Ὀδέοτθ ὑπ 6 1 Θ᾿ χη 68, 

Ῥαῦ ὑυσηϑᾶ ὑμοὶν Ὀδοκ5 θϑέοσθ ὑμϑῖτ ΘΏΘτη165, θθοδιδθ ὑΠ 6. ΘΓ δοουγχβθά. 

ΝΟΣ ΜΠ|1 ΡῈ ὙΠῸ0Ὸ0 γοὺ Δ8ΠΥ͂ ΤΠΟΥ6 δχοθρὺ γ8 ἀθβίσου ὕπ6 δοουχβϑᾶ 
ἔσουῃ δηλοπρ γοὰ.ἢ ΝΣ 

08, κατ᾽. .. ἕζετο: 1049, 

θ8-609, ΑἸΥΒΟᾺΡΙ. ποῦ. ο4]]64 ὍΡΟΙ ὈΥ πᾶτηθ, (ὐὑδ]οῆδβ Βθσθ ΘΟμ 65 
ἀγδιηδύϊοον ἔουψατα, ποὺ ἔΥΟΠῚ ΔῺΥ Θρούΐβτη, Ὀὰὺ ἔγοσὰ ἃ ῬΓΌΡΘΙ 86] - 

δναϊαδίΐϊοι. ΗΠ ΟΥ 5 ΠΟΤΟΘ5 βθοὴ ἤο ᾶνα δα [0016 οὗ ὑμαὺ τηοοκ 

τηροῦν, Βα ΠΠ[ὁῦγ, ἀπ 56]1-ἀορυθοϊδύϊζοη πὶ σόρὰθ ὑοτᾶδν, τ ΉΔΟΉ 885 
Γουμᾶ ἴῃ ΟὟΥ ΟὟ ΤΟ ΘΓ 1118 566 }18 0 Ὀ6 ὈΥΊΤΆΔΙΙ]Υ Οὗ δϑυηλῦϊο ἃπιοθβύσυ. 

“« Απᾶ ΑὈγδμδτη δηιβυγοσθα πᾶ βοϊᾶ, Β6 ΠΟ] ἃ πον, 1 Πᾶν ὕδίζθιι ὌΡΟΣ Τὴ 
ἴο βγρθὰΐξκ υπῦο Φ6 μόνῃ, τ ΒΟ τὼ Ὀαὺ ἀυδὺ δἃπα 88} 68. “Ἡοτ ὑπμθπ 
8 τῇϑη 6 Ἰυδὺ πῃ αοαὺ ΟΥ Ποῦ ον ἢ6 Ὀ6 οἸθδῃ ὑμαὺ 15 ὈΟσΗ οὗ 8 

τγουλδὴ ἢ ΒΘΠΟ]ά, ούθη ὕμ 8 τηοοῃ Βαῦῃ 0 Ὀσὶρηῦποββ, μα ὑμ86 βύδυβ ἃ. 
ποῦ Ῥᾳχα ἴῃ 1γ)15 δι σῃῦ: ΠΟῪ Τρ Οἢ 1658 τηϑῃ, ὑμαῦ 15 ἃ “σούτὴ ἢ 8πα 086 508 
οὗ τῇδὴ ΜΉΏΙΟΝ 15 ἃ ψοστ ἢ “Βα 1 8Π1Ὶ ἃ ὍΟΙΤΩ, 8η6 ΠΟ ΤΏ8Π; 8, 
ΥΘΡΙΟΔΟὮ οἵ τῇθπ, 8πᾷ ἀρβρὶβθᾶ οὗ 0Π8 Ῥθορ]β." 

69. οἰωνοπόλων ;: ὈΪΣα5, ΘΒΡΘΟ14}1ν ὨΔρΊ-βγίτιρ Ομ 685, ΠΟ} πγοπὺ ἀρ ὕο 
Πθᾶνθῃ, ταϊρηῦ ΥὙΘαΒου Δ] Ὀ6 οσχρθοῖθα ὅο Ὀθοοσηβ δοαυδιηὐθα δὖὺ {ὐπλθ8 

ΣῊ Π6 0111 οὗ ὑῃ8 ροάβ. δ Ἰπποσ]θᾶρα οου]Ἱᾶ 6 ρσαϊπθα ὈΥ ταοσύδ]β 
ΠΟ ΚΩΘῪ ΠΟ ὑο Ἰἰηὐογρσυθὺ ὑμθγ τηονθηλθηὺβ δα ΟΥΘΒ, ΟΥ σπῸ Πϑᾶ 

᾿ς ἸΘΔΙΙΘα ὑμῖν Ἰαηρδρθ, 85 ἴπ ἩΘΡΥΘῪ ἰορομᾶ ϑο]οσηοῦ ἰβ σοραΐθᾶ ἰοὸ 
Βᾶγθ ἄοῃθ. “"ἀπὰ βοϊοσηοτι᾿β ψ δά) Θχοϑ] θα ὉΠ 6 ψίβαοτῃ οἱ 411 {86 

ΟὨΠ]άγθη οἱ ὑμ6 ϑαϑὺ δπα 811 086 ψίβἄοτη οἵ ρυρὺ. ῸΣ ΒΘ ψγὰβ ὙΊΒΟΥ 
ὑβδι 811] θη. ἀπᾶ Ἠ6 508 Κ6 10} ὕγχθθβ, ἴσου ὑμ6 οδᾶδυὺ ὑμβαὺ 15 ἴῃ 

θδ 



168.169] ᾿ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΘΒΕΈΕΚ 

Πϑθϑῃοι οὐθὴ ἀπο {86 ΠγΒΒῸΡ ὑμπδὺ βρυϊῃροῦῃ οαὐ οἵ ὑπΠ6 τχ8}}]: Β6 βραᾷκο 

4,150 τι τ Ῥοαϑύβ δα Οἷναβ δα ὁσοορίηρ ὑΒ1η 05 δα τι 58} 68.᾽" 

168. ΤΥΔΏΒΙαΐα: 

1. Οδ]ολδθ, βοὴ οἱ Τμθϑῦοι, 15. 06 566 ψῺΟ τὺ 0611 [86 

Παθδηβ ΨΏΥ ῬΠΟΟΡαΒ ΑΡΟΙ]Ο 15 80. Ρ,ΘΑΟ Θηταρθᾷ. 

2. 14 ΑΡΟ]]οὸ Ὀάαταθ ὑῃ9 Αομαθῶμβ οἡ δοοοαηῦ οἱ ἃ νοῦν, ΟΥ 
ο δοοουηῦ οὗ 8 ΡὍΟΑΪΥ Ὠθοδύοτῃ Ὁ οὗἨ πῃ] τ! Βη6α Ἰδιαρ5 δηᾷᾶ 
σοαΐβ ἡ 98. ΑΡο]]ο 9 ἔγθο- ϑῃοούθυ αἀ1α ῃοῦ ψΊ 8 ὕο ραγύδκθ 
οἱ Π6 ἔαῦ οὐ ὉπΌ]Θιμ5ηθα Ἰᾶτ 5. ἀηα οοούβ, θαὺ ἢ6 ψαγάθα 

ΟΥ̓ δν]] ἀοθβύγαουοη ἴον ὑῃ6 1)αηθδηβ. 4. θη 0Π6 5ιυν- 
Τοούΐθα ΑΟὮ1]165. ἢ8α Βροκθὴ ὑπ Ὧ6 βαὺῦ ἄονγῃ, δηα [6 

ΘΟΟΔΩΥ) 5661, Οδ]ομδβ, βοὴ οὐ Τθβύου, ἃ’οβθ ἃ) ΒροΚΘ 
διηοηρ ὕῃ6 Αοηδθδηβ 10 ἤμ6 δββθαθγ. ὅ. Μᾶγν Οδ᾽οθϑβ, 
500 οἱ ΤΏρβίοι, [81 ὕπΠ6 Ὀϑϑῦ οἱ βθϑυύβ Βρθαὶς ῃ86 ψ11] οἱ Ζϑυβ. 

1609. Ορίϊοηαί. Αἱ ἐλὶθ ροΐμέ α ἐλογοιοὴ γουΐοιυ 9} αἰΐ ἐδ 
γγθοθαΐη Ποηνοῦ βλοιζα 6 ἐαζοη,; αἰ ἐλδ ρμαγααίφηιβ. 9} αἰΐ ἐλ 

λύω ἐγ αἰΐ ἐέ5 ξογηιδ, ἐπιοϊμιαΐγη ἱυβιξυο8 πὰ ραγύϊοίρἐε8, βλουζα 

δε ηιαϑδίογοα δέον αἰζοηιρύζη ἐο τεαὰ ἐιτέλμεγ. Α γοοα ρίαν ἐο 
βα ὀοξδ ξογηιβ απαὰὶ νοσαδιιΐαγῳ 18 ἐο ἑαζε δαοσὶ τυοτὰ 9 ἐλ Ἰ]ΠἸαὰ 

8 1 ἀρρεαγξ ἐῃ ἐδ ἑοσέ, ἰοοαΐα ἐλ6 ξογηι, απνα σῖυο ἐΐ6 ηιεαγυη 
97 ἐδλε Ὡογαὰ αἀοοογαϊγ το ἐδ πιοα οί Ῥονηνα γι ἐδ ̓  υοοαδιμίαγῳ αἵ 
ἐδε οπὰ φ ἐλδὲβ δοοῦ. 1118 βλοιζα δὲ ἀογηθ ογαίίζῳ 707 ἐΐ686 
υθγ868, ἀπά ἐλὶβ δβοιια 6 βοϊϊοιυοα ὕὃψ α οογιρταολεγιδίυθ ευγίζξθηι 

θφαρυϊγιαΐίοη. Α φοοὰ αγίἰ ον ἐ})686 ει γιαξογίαἰῳ ἰϊγλέθγι, ἐλ6 
7οϊϊοιυΐη τὐογῇ. 
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ΤΈΠΝΟΝ ΧΧΥΛΙΠ [170.174 

ΓΕΟΘΟΝ ΧΧΥΠΙ 

ΑΘΤΕΟΤΙΝΕῈΘ ΟΕ ΤῊΞΒ ΤῊΙΕΡ ῬΕΟΚΕΝΘΙΟΝ 

1πταν, 70-τῦ 

110. ΟἾΪΥ ὑπ6 τηδβου]ηθ δηα πϑαΐθι οἱ {ῃ886 Δα ]θούϊ να 
ᾶνθ βθρδγδῦύθ ἴοσὰβ ἴῃ ὕπ6 ὑμ|τα ἀΘΟ]ΘΏΒΙΟΏ. ἌΘΩ {μ6 ἴοτυ- 

1Π1η6 ΑΙ ου5. ἔσοιὰ ὑμ6 τηϑϑοῦ!ηθ, τὖ 15 οἱ 86 Πχϑὺ ἀθοϊθηβίοη. 

111. 10 1,ϑὰγη ὑΠ6 ἀθοιθηβιοη οὗ 811] ὑ6 σϑροαν δα͵]θούννϑϑ 
οὐ Ὁπ6 Ὁδμῖγα ἀθοϊθηβίοῃ (128-- 182). ΤΠ ἔθιιϊηῖηθ οὐ {Π688,. 
ϑα]θοὔϊν 5. Θῃα]ηρ' ἴῃ -ἃ 15 ἀθο]πηθα 1Κ6 θάλασσα 86α, 668. γ᾿ 

2) Βδνίον {η6 ρῬαΥΔαΙρΊΩΒ οὗ 811 06 ὑμ1τα ἀθο θη ΒΟ ΠΟΌΠΒ, 
080-110. 

112. Ορίτϊοπαῖ: 

1138. 

ἀγορά-ομαι, γορησάμην ΒδΓΘΔΏρΊΙΟ, 

Δα ΓΘ 85 8}. ἀΒΒΟΙΆΌ]γ. 

Ἐεΐίδω (εἴδομαιν) (πειδ-, Εοιδ-, εἰδ-), 

εἰδήσω (εἴσομαι), εἶδον, οἶδα, ρέω- 

»ΩΥ. ἤδεα; ἐῃ αοἰ., ἀοΥ., 566; Κμ|. 

απ }ογ,, ΚΥΟΥ ; ηϊά., Β66 ἢν, 40- 

ῬΘ8.. 

εἴσω οὔίοη, εοὐίι αὐο., ταῦο, ὕο, 1] Ό.1}. 

ἑκατη-βελέτης, ἀο, ὃ τθ6- 5) οοΐου, 
ἔτ 66-ϑῃοούιρ, ΒΔ Ρ- ΘΠ ΟΥ̓ΘΥ, 

ἐο σόη. 760, δι ἀ4αί. (οποὶ.), (οἵ) Βΐτη, 

6 Υ, 10. 

ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγη- 
μαι εσίί, ἀαἱ., 1001, 1644, ρα], 

824 Ὁπ6 ψᾶγ; οἵδ σοη., 988, 

ΘΟΙΩΙΠΙ81Ω͂, ταΪθ. 

κέλομαι {(κελ-, κελε-, κλ-), κελήσομαι, 

ΝνΟΟΑΒΟΕΑΗῪ 

ἐκελησάμην (ἐκεκλόμην) ἀτρθ, 

ΘΟΙ 86, ᾿1α, τοααθϑβῦ. 

μϑθέομαι, μυθήσομαι, ἐμυθησάμην 

5ΡΘΔΙς, 061}, ἀ601416. 

ὅς, ἥ, ὅν (ἑός, ἑή, ἐόν) 18, ΠΟΙ(Β), 

1τὺ5 (ον). 

πόρον {πορ-, πρω-) {-Ξ ἔπορον, 897), 

(ὦ αἀον., Ὧο Ργ65.); σῖνϑ, ρυϑηῦ, 

ΤΥ 18ἢ, Ῥαβύον ; 2677. πέπρωται 

1 15 ξαύθα, 

πρό αἄυ., απ ΡΥ. υἱά, σότι., ὈΘΊΓοτο; 

1 Τσοηῦ, ζοτί}, Του γα, 

φρονέω, φρονήσωξ, ἐφρόνησα , 

ὉΠ 1}, ΘΟ, ΒΙΘΣ, Ρ]δὰ ; ἐὺ φρονέω 

ΡῈ νγχ8}1} (Κἰμα]γ) αϊβροβθᾶ, Ἠ6 

γλθ6, ὑπ 1}. οἀτ οί ])γ. 
ὦ τηίον}7., ΟἹ 

Πουϊναῦνοα: ΘΡΘΙΠΟΙΥ; ]ῦ, σοῦ, νγ186, νηύοῃ, νυ]Ζαγα, 

16.0], Καθ ο-Βοορθ, 1468Δ(}}. 

174. 1. ᾿Αχιλεὺς πόδας ὠκὺς ὡς εἶπε καὶ ἕζετο, τοῖσιν δ᾽ 

᾿Αχαιοῖσιν ἀνέστη Κάλχας, οὕνεκ᾽ ἦν ὄχ᾽ ἄριστος οἰωνοπόλων 



175-176] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΕΒΕΚ 

καὶ ἤδη, [εἴδω] πάντα, μάλιστα δὲ πάσας βουλὰς θεῶν. 

2. Κάλχας ἡγήσατο νήεσσι θοῇς ᾿Αχαιῶν εἰς Ἴλιον. 8. θεοὶ 
ἔπορον Κάλχαντι μαντοσύνην, διὰ τὴν ἡγήσατο νήεσσιν ᾿Αχαιῶν 

Ἴλιον εἴσω. 4. μάντις ᾿Αχαιοῖσιν ἐὺ φρονέων ἠγορήσατο καὶ 

μετέειπεν. 

178. ΟΟΡΥ, βοϑῃ, 8η4 ὑγδηβ]αίθ : 

Π ας, 70--δ 

ἃ. »͵"Ὀ ς΄. 5) “ΞὉΌὉ}Σ ᾿ ,᾿ 5. 2} ὃς ἤδη τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾿ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα, το 
Ἁ “ » ἐς ’ 5., - με ν᾽ 

καὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ ᾿Αχαιῶν "λιον εἴσω 

ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων: 

ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν" 
- ᾧ ᾿Αχιλεῦ, κέλεαί με, διίφιλε, μυθήσασθαι 

μῆνιν ᾿Απόλλωνος, ἑκατηβελέταο ἄνακτος " Ἰδ 

1716. Τ0, ὃς εήδη ["εΐδω 9661. ---τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα 
Ῥδυ]οἾ}165 οἱ εἰμί, 964, αβροα ϑαθδίαμ νον πὶ ὑπ “ δυῦϊο]6," 1084, δοιὰ 

τὡλαὶ ἴ5 απὰ δλαϊ 6 απιὰ τῦα8 δφΐογο, ὑμαὺ 15, 6 πον ονθυγθβίησ. Οὔβοενθ 
μον ὑπ8 ομαγϑούθυβ οὗ δβρίς ΒυΡΆ885 8411 οσαϊπαυν τιοσύδ]8, ΤῸ Τουσγασά 0ῃ6 

δούϊοη δῃα Ὀσϊηρ ὡΡροαὺ ΒΟ ἢ ἔτ Το ῖπρ τϑβαϊύβ, γγχ6 τηυδὺ ἤᾶγα 088 Ὀθϑὺ 
ΟΒΘΕΓ (οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος, γ5. 69) ὑπ σου] οδη δῇξοτά. Εθδᾶ ρδῖτι 
ὑῃ6 ποίβ ἴο ν8. 1, 8.90. 

71. νήεσσ᾽ (.) 100]. --- Ἴλιον ἰλ6 Ττοαίά, τιοῦ ἘΤΟΥ. 

72, ἣν [ὅς, ἤ, ὅν] λὶδ οτοτ. ---- τὴν 16], ῬΓΟΠ. --- οἱ [ἕο] 760. Κ΄ΌΘΒ ἃ ἀϊ- 
βου! υπαουύδιτῖηρ ἃ5 Ὁ86 ρυἹαϊπηρ οὐ ὑμ8 ΒΗ1Ρ5 ἔοσ 80 ρυθδῦ ἃ ἀϊβύϑῃοοθ, 
ὑβΥΟυ ΡῈ Βύγαμρθ 5688, ΘΟ] ΟἹ] Ὀ6 ΔοσοΙΏ 1155 648 Ὀγ 0Π68 αἰτϑοὺ δβϑιϑύδιμοθ 
οἱ ὑμ6 ροάᾶ, ιδὺ ἃ8 ὑμ86 1βϑγϑθβ σου σἹαθα Ὀγ ΦΘ μον ἴῃ ὑμὶν Ἰοης 

θα αἰ ου]ὺ Ἰουστιου ὑο Ῥαϊθδῦϊμθ. ἀ βοούμϑβαυϑ γϑραϊαυ]ν φοοοσηρϑηῖθά 
811 ἀπιοϊθιῦ τοὶ ]ΠἘἜοΘδτυ οσ ρϑαϊυϊοηβ, ὕο ἰηοσργοὺ ὑ86 Ψ11] οἱ ὑπμ6 ροαβ, δῃᾶ ἴο 

ρΌ146 ὑῃ86 Ῥθορὶβ αὐἱρῃῦ. Ι͂ἢ ΤΏΔΩΥ Οα565 ὕμπου ἀου ύ]685 ΠΒϑα ΒΌΡΘΙΙΟΥ 
Κηον]θᾶρθ, ΒΟ} σου] Π6ῚΡ0 ὅο οχρ]αῖθπ ὑπο ΒοΪά οἡ ὑμ8 ῃη88868. 

“ΜΟΒ65 τγῶβ ἰθδυηθα 1ῃ 411 ὑῃ6 νγιβάοτῃ οὐ ὑμ6 Τργρύϊδῃβ. ““Απάα ὑῃθγθ 

ΔΙΌΒΘ ποῦ ᾧ ρΡγορῃϑῦ βῖπιοθ 10 1851:861 116 απὖο Μόοβθβ, τ όσὴ Φθπονδὰ Κπιονν 

ἔδοθ ἤο 866. “Απᾶ Μοβϑβ οδ]Ἱϑᾶ υαὐὖῦο 411 Ἰϑυϑθὶ δθῃα βαϊα απο {Π6 1, 

ον. 1 Βᾶγο9 Ἰοᾷ γοὰὺ ΤΟΥ γθ 878 ἴῃ ὕΠ6 ὙΠ] άοττ 685. “ἜδΠοαυ Ἰρἀάαοδὺ ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ 16 ἃ ἤοοῖκ Ὀγ ὑμ8 Βαπᾶ οἱ Μοβϑβ δπᾶ ἀδζοῃ.-- μαντοσύνην, τήν 

οἱ πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων ; ὑπαῦ 15, ΒΘ νγὰβ ἃ Ῥγορῃϑὺ 1ῃβρίτθα οἵ ἢ]8 ροά, δῇ 

Ιᾶθῷ ψ ΏΊΟῊ ὑμοβα οἱ [118 οἴδδβ ᾶγθ ὩΘΥ͂ΘΥ ὈΘ66ῃ δὖὺ δῖ ὕὅο δὀομύγογοσί. 

θᾶ 



ΠΕΡΘΟΝ ΧΧΙΧ ἡ [177-179. 

“«ΤΉρΘη οατὴθ ὉΠῃ6 ψοτᾷ οἵ Φθβονδῇ ἴο ἐἠειο μη 86 Ῥχορμοὺ." “16 
ποτὰ ὑμαὺ σϑμονδῃ ΒΡαῖζα δραϊτιδϑὺ ΒδΌυ]ΟΣ δια ἀραϊπδὺ {86 Ἰαπᾶ οὗ [86 

Ομ δ᾽ άδθαμβ ὈΥ Φογοσαΐδῃ 086 Ῥχορμοὶ. “ὙΤΠὰ8Β Βα} 6 Βον ΔῈ. 
78. σῷιν [ἐο] : 760. 
74. κέλεαί με: ὙΠΘΗ (ὑΔ] 0}885 5605: “γοὰ ΥΡῸ 716 ο Βρβαϊτ,᾽" Ὠ15 βίαϊο- 

τηθηὖ 15 ΟὨ]Ὺ το] νου ὑσὰ6, θαὺ 5ἴποθ 6 15 ἔ]]Υ ΘΟ ΒΟΪΟΊΒ, ἃΒ 16 Ἡ ΟΤΊΘΤ 8 

Ἀϑᾶτοσβ, ὑπαῦ μ6 15 οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος, ὕπογ8 18 ποὐβμίηρ οαὖ οὗ ρΡ]Δ068 
ἴῃ 15 βῦθρριπρ ουασᾷ. [πὰ ζδοὺ {818 σγὰβ ὕΠ6 ΟἸ]Υ ῬΤΟΡΘΥ ὁΟΌΓΒΘ ἴοΥ Ὠΐτα 

ἴο ῬΌχΒαΘ, δη6] τψγὰβ ὑμπουρηὺ οἱ δ8 ρουΐθοῦ]ν παίυταὶ ὈΥ ἃ}1] δοποοσμθᾶ: 
Οὐὑΐπρ ἰο Ἰαῦοσ ἀδθνυθὶορταθηῦβ, ἀσαταθτηποι ψΟᾺ]α Ὀ6 Ῥοσίθουν [ϑ 18 64 

ἴῃ βιυβροϑούϊηρ ἃ ΘΟ] ] βίοι θθύσψθθῃ πΐστη ἃπα ἀ 9}11168. 
ΟΡβοσνϑ {π6 βρομάδὶο Θῃα]ηΡ, ΥΒΙΟῊ ὈΥΪηρΡΒ {118 γ ΘΥ86, ΔΠ ῬΑΥ ]ΟΆ]ΑΤῚΥ 

6 Ἰαϑὺ ψοτά, ᾿ηὔο βίσομιρ' ῬΥΌΣΏΙΠΘΏΟΘ, 8ἃ8 Ὀδηρ᾽ ΟὗἨ ΤΙῆοτΘ ὑμδὴ) ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ 
ἰτηροτίδῃοθ. ΤῊ18 ρῖγθβ Δ δὲγ οὗ βο]θυ ὺ δηα 85] νγ- τα ϑυγθα ΒΡΘΘΟΒ., 

ὕο με ψογβ οὗ δ] 88. 
76. ᾿Απόλλωνος ξεκετηβελέταο ξάνακτος. 

117. 'ΓΥΔΏΒ] δία: 

1. ΟΘὃΞξ}Ὑι βΡοῖζ ὑπ ἃηὰα δὲὺ ἀο. 2. (ὑδ᾽οῆδθ 86 80ὴ οἵ 
ΤἬδδίου ΏΟ ϑοβθ γὰ85 ἔδυ [ῃ6 Ὀδϑὺ οὐ βθθῖβ, θαύ ἢ6 ἀϊᾶ ποὺ 

Κηον δνθυυυβίηρ. 8. ὟΠἘο Κπονγβ δῦ 18, ταῦ τχαϑ, δηά 

νγδῦ 5841] 6 ὁ 4. γῆ ἀο πού Κπονν ὑΠ6 Ψ1]] οἱ 811] [ὴ6 σοαϑ 

ψὴ)ο0 Βᾶνο ΟἸ ΙΏΡΙΔη ἢοϊηθ8. ὃ. Οὐδ]Ἱοῆδθ [ῃ6 5667, ὑγὙὴηΌ νγἃ8 
ἔδυ ὑ8μ6 Ῥϑβὺ οἱ βοούμββαγϑτιβ, ραἱᾶθ4 ἐῃ8 βῃϊρβ οὗ ὑπ6 Αμδθϑηβ 
Ἰηύο Πίστη ΟΥ̓ ὨΪδ ρἸὺ οὗ ῬΙΟΡΠΘΟΥ͂ ΒΙΘῈ [ῃ86 ροαβ ρᾶνϑ ἴο 
Ὠϊγη. 6. ῬΒοθῦθυβ ΑΡΟ]]ο ρυδηύθα ἤο την Δοῃδθδηβ {6 

οἸῦ οὗ ρΡσόορῆθου. 7. δίηοβ ;χ8 8Γ6 Μ6]] αἸϑροββα ὑονγαγα [868 
Τλδηϑδυι8, σγχ6 Δἀασοσθθα [θ᾽ δ Πα ΒΡΟΚΘ διηοηρ᾽ ὑπ 61. 

ΤΕΡΟΝ ΧΧΙΧ 

ΘΕΜΟΝΘΤΕΑΤΙΨΕ ΡΕΟΝΟΥΝΒ 

ἴσταν, 706-80 

118. ΤΘΑΤῚ ὑῃ8 ἀθοϊθηβΊ0 0. οὗ 811 {ἢ 68 ἀδι δαβιναἶθε ΡΙΟ- 
ΠΟΆΏΒ,. 8η4 οἵ αὐτός, Τ1θδὅ-- 766, 111-112. 114.--Τ1δ, ἸΕΡΌΙΕΣ 

ὙΥ] ἢ ὑῃ6 1 αδβ65, 1041. 

᾿ 119. Ορέϊοηαϊ : 
69 



180-182] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

180. ΝΟΟΑΒυΚΑΗῪ 

ἀρήγεω, ἀρήξω, ἤρηξα (υἱέ ἀαὶ., ὅ8δῦ), ὥμοσ(σ)α, ὀμώμοκα, ὁμώ- 

996), 61}, διββϑ1ϑῦὺ, ΒΌΟΘΟΥ, μο(σ)μαιξ, ὠμό(σ)θην β5'γθδυ, 

ἔπος, εος, τό ψοτά, βαυτησ, οοχη- Ρν]ϑάᾶρα σι δὲ οαὐῃ, βθασ ὈΥῪ 

Ὡδηά, ΒΌΘΘΟΗ. 8ἃ8 Ί 655, ΒΥ ΘΑΤ ὗο. 

ἢ ΒΏΌΓΘΙΥ, Ἰη 66, ὑτα]γ, ἔοι 8. ἔδού, οὗτος, αὕτη, τοῦτο ὑμϑύ. 

κρατέω (κρατεσ-), τοί σθη., θ98ῦ, πρότφρων, ον ΘΩΡΌΓ, ΖΘΔΙΟΙΒ, ρ]ΔΩ, 

Τ}6, ὉΘΔῚ ΒΨΆΥ. Ἰογέμ!, Κιπα)γ. 
κρείσσων, ον, ἐοῃηιραγαίζυο οΓ κράτος, συν-τίτθημι (θη-, θε-), συνθήσω, συνέ. 

τ] σἬ θυ, Ἰοσα ΡΟ Υα], Ὀοὐδετ. θηκα, συντέθεικα ἢ, συντέθειμαι, 

μέγας, μεγάλη, μέγα ργοαῦύ, ἰΙᾶατρθ, [8]], συνετέθην ρευὺ ὑορσούμου, ἀῃηϊύθ, 

τηϊρὐγ. ῬΘτ ΘΙ, ΘΟ ΡΥ ΘΠ, μΘθᾷ, 
ὅ-δε, ἥ-δε, τό-τδε 15 (Π 676). τοι-γάρ ὑπογρἔοτγθ. 

ὄμνυμι (ὁμ-, ὃμο-, ὄμε-), ὀμοῦμαι (Ξῷᾷ αχέρης, ες (ἀαΐ. χέρηι), γψόογδβο, 1ηἴ6- 

ὀμό(σγομαι -- ὀμόομαι θύ3, ὅ84-- Ζστΐον, ἁπαροη]ϊηρ, Βα ]θοῦ, ΠΙΘΘΏΘΥ. 

Το ει ναύῦννϑβ : 6Ρ10, οὐὕμο- ΡΥ ; ἄθιηο-, διιβύο- δαΐο-, ρῥαΐο-, 

ὈΠΘΟτ-οσϑον ; τπλθρϑ-ῬἤΟΠΘ, -ΟΘΡ Δίου 8, τη 6ρ8]0-Ἰϑη18, -Ῥ 018, 
-ΒΘ ΓΕΒ; ΒΥ - [ἢ 6818. 

181. τγδησιαία: 

1. ᾽Αγαμέμνων διίφιλος ἐκέλετο τόνδε μάντιν μῦθήσασθαι 

τὰς βουλὰς θεῶν πάντων. 2. μυθήσομαι μῆνιν ᾿Απόλλωνος 

᾿Αχαιοῖσιν. 8. μῆνις ᾿Απόλλωνος ἑκετηβελέταο ἄνακτος ἣν 
οὐλομένη ᾿Αχαιοῖσιν, ἔτευχε γὰρ αὐτοὺς ἑλώρια κύνεσσι πᾶσι. 

4, ἐγὼ ἐρέω, εἰ συνθήσεις καί μοι ἀρήξεις πρόφρων ἔπεσι χερσί 
τε. ὅ. εἰ Κάλχας ἐρέει, χολχώσει ᾿Α γγαμέμνονα, ὃς μέγα κρα- 

7 7 3 ,7ὕ Ὄ 3 ν , 5 7 τέει πάντων ᾿Αργείων. 6. οὗτοι ᾽Αχαιοὶ πείθονται ᾿Αγαμέμνονι. 
Ἱ. βασιλεὺς κρείσσων ἐστὶν ἀνδρὸς ἄλλου (998). ὅτε δὲ χώση- 

3 Ἀ 7 Ἀ 2 7 “ » Υ͂ ᾿ ται ἀνδρὶ χέρηι, τὸν ὀλέκει κακῶς. 8. ᾿Αγαμέμνων βασιλεὺς 
2 7 7 7 μ 7ὔ “Ὰ 2 ἊΨ 7ὔ ΄σ 5 , ἐχώσατο Κάλχαντι χέρηι ἀνδρί, οὕνεκα ἐμύθήσατο μῆνιν ᾿Απόλ- 

λωνος. 

182. Οὐοργ, βοδῃ, δηα ὑσϑηβὶαύθ : 

Πίαά, 76-80 

τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον 16 
ἢ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν. 

10 



ΠΕΒΘΟΝ ΧΧΙΧ [188.184 

π᾿ Ν 7 » Ν ; ᾿ ͵ ᾿ 
ἢ γὰρ οίἰομαὶ ἀνὸρα χολωσέμεν, ὃς μέγα πάντων 
3 7 2 , - 9 ᾿ ᾿ 
Αργείων κρατέει καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί. 

κρείσσων γὰρ βασιλεύς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι" 80 

183. 76. ἐγὼ ρερέω. --- σύνθεο [συντίθημι] : ᾿πιρογαῦ., 900. 

77. μοι: 996. -- πρόφρων ; ΟὔΒογνα ὑπαῦ ὑῃ6 ατϑοῖκ 868 ὑπ δα͵]θοῦϊνα 

τ ΘΓ ὕμ6 ἘΣ ΡΊ15} Ἰάϊογα ὑγυ οι] ΟΥ̓ ΔΤῚ]Υ ῬΥΘΟΥ πὸ Δαν 610. --- ἔπεσιν καὶ 

χερσὶν: 1005. ΤΊΙΟ Ῥγορμϑὺ βιρηϊῆθβ ἢ. Ἡ1]]Π]1 στιθ85. ὕο αραγὺ 086 ἀ6- 

β'σϑᾷ Ἰωξουτηδύϊου, Ὀὰῦ Κπονῖπρ 086 ὑσαὺῃ Μ111 τύ, Π6 τϑααθϑῦβ ἃ Β ΟΓΏ 

ῬΙοάσο δπα ἂῃι ἀββσδποθ οὗ ρτούθοιοῃ. ἀβ [6 Ψ1]}1 ἢᾶγα ἰο ἱπαϊοαῦο ὑμαῦ 
ΑΡρδταθτΏμ ΟΣ 18 σΟ]ῦγ, ἃ 8.5 81] ἅἃτθ 7611 ἀψαγθ οὗ ὕὉπ6 νἱοϊθπῦ ὑθιαρογᾶ- 

ταθηῦ οὗ [Π6 50π οὗ Αὐτϑαδβ, μ6 τ] ]ςτθ5 ὑπὸ Ἰοστυχηδῦθ ἀδιηδηα ὑμαὺ ΑΙΟὨΪ]]68 

Ὑ711 ποῦ ΙΔΘΙΘΙΥ βὐᾶπα δα ὑδ]}ς ὙΜ{1116 ὉΠηΠ6 σοα᾿Β 0]γ Ῥτοροῦ 18. θϑίηρ 

ΤΟΌΡΉΙΪΥ ἢδηα]6α. Οὔ βοῦν ἴῃ νβ8. 76 ῃ6 θυ 8515 θ]δοθα Ὥροι ἐγώ ἃ Πα σύ 

(Ν ΙΟῊ ἃτθ ἰνγαγ8 ΘιΏΡ δύϊο ΘῈ ΘΣΧΡΙ ΒΘ, Βῖπ06 ὑΠΘΥ ἃ1τ6 οοπδϊπθᾷ ἴῃ 
ὍΠ8. ῬΘΥΒΟΏ8] δπαϊπρδ οὗ ὑῃ6 γοὺ} ἃ: ἃγ6 ογαϊ πα }]ν οΥ 64). ““. τὴ 

Ὑ1ΠΠ1Πρ' ἤο Ῥουΐοττα πῃ ἀυὐγΥ, ᾿ζ χοῦ 111] 566 ὕο ψουγϑ8.᾽" --- ἔπεσιν καὶ χερσίν:. 

“Ὧν ψοτὰ δηᾷ α66α.᾽ 

78. χολωσέμεν -- χολώσειν, 908; ΟΡΒθῖγα 105 δοοθηύ, 902, 2. --- ὀΐω Κάλ- 

χαντα χολώσειν ἄνδρα, ὃς μέγα κρατέει πάντων ᾿Αργείων. μέγα: 780-781. 

ΞΟΙΉΘ 8566 ἴῃ ὕμ νυν τηθύῦθσ οὐ 018 σθυβθ 8τι ᾿πμαϊοαύϊου οὗ δὴ δὐδοσηρὺ 

ἴο Ῥογύγδυ ὑη6 δυο Οὗ ὅπ τιμᾶ οἱ ὉΠ6 βοούμιβαυ ἴτὶ Ὠ15 ἔθδν οἱ 

ἈΡΔΙΩΘΙΊΠΟΠΙ. 

79. ᾿Αργείων (ἀ:ῃοῦμο. Πδτὴ6 ἴον ὑῃ6 τροὶτβ θϑέογα Τ του), 985. ---- οἱ 8 

6 ΟἹ]Ὺ τ}68 ἀφ. οἱ ἐο, 760, 5'πιοθ 1ῦ 15. δὴ 6 ο 110 (85 ο81) 06 866} ἔσόσῃ 08 
δοοομῦ οὗ καί δὅδ0, ἀπ ἐογτηου]ν μα ε Ραΐογβ ἰῦ (ροι) 885 15 566ῃ. ἔσοιῃ ὑπ6 

τηθίου, 1178, 1175. Τὸ 15 ἃ ἀδύϊνβ τὶ ἃ Βρ6014] σϑυ, 996. Οὐδ] ομδ8 ρίνϑϑ 

1ῦ 85 ἢ15 ορί πῖοῃ ὑμαῦ νγῇδὺ μ6 85 ὕο 540 Ψ1}1] Θητδρθ αὶ Ῥ'ΔΥΉΘΤΏΠΟΙΙ, τ ΠΟΤΩ 
ἢδθ ἄοδθ5 ποῦ πηθη θη ὈΥ͂ ΠΤ 6, μούνου, θαὺ ἀσβουϊ 65 50 δοουταῦο}ν ὑδαῦ 

ΠΟ ομ6 σΟὨ]α Ὀ6 1π {86 ἰοαδὺ ἀοα δῦ 845 ὕο ΜΟΙ ἢὯΘ 688. 

80. κρείσσων (ἐστίν) βασιλεύς : ὑπμαῦ 18, ΘΠ ἃ Κἰπρ' δηά ἃ χη8ῃ οὗ ἐἶε 
ΘΟΙΏΤΉΟσι ῬΘΟΌΪΘ Ὀδθοοϊηθ ἂὖ οαα8, ὅπ6 Κὶηρ 15 0Π6 τη]ρ᾿ ΠΟΥ, ἀπ πα γ8}}Υ 

11] ῬΌΠ 8. ὉΠ6 ΟΥΙΏΔΙῪ Τλ87ὶ ἔου Ὧ15 ῬΓΘΒΌΤΩΡΤΙΟΙ. --- ἀνδρί: 996. 

184. ΤΙδηβΙαΐο: 

1. ΤῊ 5661 ΜΠῚ βρϑδὶς 11 ΑΙ ΟΏΙ]165 111] Ὠθαικθὰ Δηα βυγθᾶῖ 
ο ἀρίθδμα Ὠΐτὰ σϑϑ]ουβ]γ.) σι ψογάβ δηᾷ βᾶμᾶθ. 2.1 
ὑμῖπκ ΟἝ]ομα5. 11 θησαρθ ΑρϑιηθΙΏΠΟη, ΨΠὴ0 1185 811 06 
ΑὙΡΊνο5, ἃηα ὑπ6 Αομδθδηβ ΟΌΘΥῪ Β1πΔ.0 8. ΑΡϑΙΘΙΠΏΟΏ 185 
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185-:188] ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΆΕΕΚ 

Κιπρ᾽ δηα 15 τ] ΘΙ ὕῆδη ὉΠ Β661 ΟΥ' ΔΗΥ͂ ΟΥΠΘΙ ἸΏ ΓΘΥΙΟΥ τηϑι. 
4, ΨΥΏρη ῃ6 Κίηρ' 15 Θηταρθαὰ δὖ 80. ἸΏΓΘΤΙΟΥ τηδῃ. ἢ6. 11} 
ἀοθβύσου Ἀΐτη, [01 ἢ 15 τὶ ρ  ]6 1. 

ΓΕΠΒΟΝ ΧΧΧ 

ῬΕΒΝΒΟΝΑΙ, ΑΝῸ ῬΟΘΘΕΘΘΙΨΕ ῬΕΟΝΟΥΝΘΒ 

1πτὰν, 81--85 

185. ΤΘά τ ᾧΠ6 ἀθοιθΏΒΊ0 Οἵ ὑΠ 6 Ῥθύβοηδὶ ἃπα Ῥόββθβϑῖνθ 
Ῥτοηοῦῃβ, Τ1θ00--Τ04. 

186. Ορίϊοναΐ : 

181. 

ἀπ-αμείβ-ω, ἀπαμείψωἘ, ἀπήμειψα, 

ἀπημείφθην" (ΘΧ)οΒδηρθ; τιαϊ6, 

ΤΘΌΪΥ, ΘΗΒΎΨΘΥΙ. 

αὐτ-ῆμαρ ὑδ6 (56] )βᾶτῃβ ἀδΥ. 
ἑός, ἑή, ἐόν (-Ξ ὅς, ἥ, ὅν), 8158, Π6Υ(8), 

15, Π15 οὐ, ΠΟΥ οὐσ, 105 ΟὙΤῺ. 

θαρσέω, θαρσήσω , ἐθάρσησα, τεθάρ- 

σηκα δῖα παχύ, ὕδιςΘθ. ΘΟΌΤΘρΡΘ, 

Ὀ6 Ρο]ᾶ, ἄδτθ, Ὀ6 σϑϑο]αΐθ. 

θεο-πρόπιον, οὐ, τό ΟΥ80]16, ὨΤΟΡῊ- 

ΘοΥ 
κατα-πέσσω {(πεκ-, πεπ-), καταπέψωΐ, 

κατέπεψα, καταπέπεμμαι, κατεπέ- 

φθηνῈ αἱροβῦ, γθρσθϑϑ, Θ00Κ. 

κότος, οὐ, ὃ φΥυχᾶρ6, ΤΆΤΙΟΟΥ, μαΐθ. 

μάλα γὙΟΙῪ, ΘΧΟΘΘαΣ ΡΊγ, ουθῃ, ὉΥ 

8.11 τη 8, ΤΣ. ἌΘΉ, ΘΩΟΌΡΆ. 

ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΗΥ 

μετ-όπισθείν) αἰογ πα (5), Ἰαΐοτ, 

δοσθαΐίοσυ. 

ὄφρα 61], ἴῃ οτάου ὑμαῦ, τ 8116. 

πέρ ἐηποὶ., ΘΧΟΘΘαΙὨΡΊγ, ὙΘΓ, ΘΚ ΘῈ 
(1), αἰὑπουρὮ. 

πρόστφημι (φη,, φα.), προσφήσω, 
προσέφησαἘ 5ρΘδ} ἴο, δα αὙ685. 

σαό-τ-ω, σαώσω, ἐσάωσα, ἐσαώθην, 

ΒΑΨΈ, Ῥτούθοῦ, ΤΟ ΒΟ 6, ῬΥΘΘΘΥνΘ. 

στῆθος, εος, τό Ὀτοδβῦ, ομϑϑὺ. 

φράζω" (φραδ.), φράσω", ἔφρασα 
((ὃ᾽ πέφραδον), πέφρακαξ, πέ- 

φρασμαιξ, ἐφράσθην 611, φοϊηῦ 

ουὖ, ἀθοΐδτγο; πιά. ΘΟ ΒΙ 6 συ, Ρ] 8, 

ὑμῖπκ. 

χόλος, οὐ; ὁ ποὺ, ξατίουβ Ὑσδῦ, 

Ὁ ΔΏΡΟΥ, ΟΘΠΟΙΈᾺ. 

Πουϊναῦννθβ : διηοθῦδ, διιόθθθδῃ (898--5958}); ρΡ6Ρ-51}. -]6, 

Θἃ-, ἀγδβ-Ρθρ-ϑῖα, -ϊο ; ορ᾽βῦπο-Οτηθ, -ΘΥΔΡΗΥ͂ ; βύθυμοτ-βοορϑθ:; 

Ρῃγαβθ- -ἰοσΎ, ῬΘΙΙ-Ῥ ΡΆΒ18, ΡΘΤἃ-ΡΏΓΆΒ6. 

188. Γταηβίαίο: 

1. ᾿Αγαμέμνων ἄναξ ἀνδρῶν καταπέψει χόλον αὐτῆμαρ, ἀλλὰ 
, θ φ Υ͂ , 2 τ 4θε Ἡ λ ,ὔ 

μετόπισθεν ἕξει [ἔχω] κότον ἐν οἷσι στήθεσσιν, ὄφρα τελέσσῃ. 



.ΈΡΒΟΝ ΧΧΧ [189..190 

2. πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς φράσεται εἰ σαώσει Κάλχαντα μάντιν 
ὄχ᾽ ἄριστον. 8. Κάλχας θαρσήσει καὶ ἐρέει θεοπρόπιον ᾿Απόλ- 

λωνος. 4. μάντις οἷδε θεοπρόπια πάντα. 

189. Οὐοργ, βοδῃ, δηᾷ γᾶ ῃβ]αΐθ : 

οὐπαά 81-88. 

εἴ πτερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, 81 

ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, 
Σ , .-»ο λ Ὰ , ΓΙ , 5 ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι, εἴ με σαώσεις. 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πτόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς - 
.«.θ ἜΣΕΙ , πὲ θ ΣΑΣ “ Ἶσθα - 

αρσήσας μᾶλα εὐπε θεοπρόπιον. ὁτι οἶσθα 88 

190. 81]. εἴ περ γάρ τε 7207} φὐθη {7. 

, 82.. τε καί “Εἴξο. -- ὄφρα τελέσσῃ (φραγοῃὐῃθού- 

1681): 1.6... 0111 Ἠ6 οὐὐδὶπβ Β15 ΤΟ ΘΏΡΈ. 

81--82, χόλος, κότος: ὑῃκ. ἢγχϑὺ οὗ μοὺ σϑβϑηῦς- 

τηθηῦ, ὙὙΒΙΟΩ τηδὺ Ῥᾶ88, ὑῃ6 βθοοῃᾶ οὗ ἃ ἀθερ- 

βθαΐθα ρσγχᾶρθ, ὙΥΒΊΟἢ οδΙα]αῦθϑ ἌΡΟΙ ΤΟΥΘΏΡΘ. 

88. ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι : [Πῃ 6 ῬΟΒΒΘΒΒΙΥΘ ῬΤΟΠΟΙΙ 

ἴ5. δι δύο, ὕο ἱπαϊοαῦθ ὑμαὺ μ6 Κϑϑρβ 1ὖ ἃ580- 

Ἰαύθιυ βϑοσθὺ δῃη 1865 15 ὑτὴ8 ΤῸ ΤΟ ΘΏρΡ. 

--- στήθεσσι : ῬΙΌΤΑΙ, ὕο ᾿παϊνίατι811786 0Π 6 γΑ͵]ΟΙΒ 

Ῥατὺβ οἱ ὑμ6 ομϑϑὺ, --- σύ: ϑνυθυυυίπρ ΠΟῪ ἀ6- 

ΡΘΗ 5 ΠΡΟῚ ψοῖι. --- φράσαι : ἸΥγΩΡΟΥΔΌΙΤΥΘ. 

10 Πδ8 δἰγγᾶγβ ὕθθῃ ἀϑηρθσοῦβ ὕὅο Δγοῦδθ 8 

στα οἱ ἃ Εἰηρ ΟΥ οὗ ἃ ροᾶ; ἴου θσϑὴ ὑπουρἢ 
ὕμου ἀ1ἃ ποῦ δχδοῦ γθῃρθδηοθ Ἰτητηθαϊαύθ!ν ὑμ6 Ὺ 

που]ᾶ ΒοΙἃ ὑμ6 ρτυᾶρο, βοιηθύϊτηθβ δϑθπ ὅο 06 
ὑμϊτὰ δηα ἔουσῦῃ σαποσαύϊοῃ οὗ 0Π6 οὨΣ] ἄσθῃ οὗ 
88 510η161, 0111 μου μδα ονύδφὶ θα 18]] βοὐιβίδο- 

ὕϊοη. ἼΒΘη, ὕοο, ΒΘ Ομο6 ὕμοὶσ γαῦῃ “88 Ὑττν 

ΚΙηα]ρα, 6 Υ ὍΤΟΥ ΒΟΦΟΙΊΟΌΒΙΥ δ᾽ ΤΘΟΚ]ΘΒΒΙῪ Α ὅσα ΟΟΣΙἿΝ ΟΕ 

ΟΥ̓6] 1ῃ σουθηρηρ ὑμουήβοῖγοθ, “ὙἼἢ6 ψταῦῃ οὗ ΒΥΚΑΟῦΒΕ 
ἃ ἰὴρ ἰδ 88 ΤὨΘΒΒΘΠΡΈΤΒ Οἱ ἀθαύῃ, θὰ ἃ νν186 αἰμὸ ὑιρδϊο οἵ ἔνδ Ἡστα μα 
ΙΔ 0011} Ῥϑοὶϊῖγ 10. “Ὑ6 ΚΙηρβ γῇ 15 ὯἃΒ Αὐθίμαδα λ88 Ὀ66Ὴ 8ἐγ]64 1}}0 

0μ6 τοδυΐηρ οἱ ἃ Ἰἴοπ; Ὀυὺ δ ἴδνου 15 85 ἄθνῃ "θοϑὲ θχφυϊδίίθ αὐθθκ μθδᾷ 
ἌΡΟΙ [ῃθ »,τδ88. “Κ1855 088 808 (7.6. [6 Κὶπρ), ὉΠ ΠΕΡΌΣ; 
Ἰθϑῦὺ Β8 θ6 ΔΏΡΥΥ, δῃηα γ8 ῬΘΥΊΒΗ ἔτσοτι Π 6 ὙὯΥ Π6Π 5 συταῦῃ 15 Κη α]θά 

Ῥαυΐ ἃ ᾿1{{16., “Απὰᾶ θη [Π6 Ῥ60016 οοτηρ]δὶπϑᾶ ἰῦ ἀ]Βρ1Θ 56 ΨΦεβονδῃ : 

[ὃ 



191-294] ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

δια Φϑμούδῃ μοατὰ 1ὖ: δια μὶβ ΔΡῸΙ ψγῶβ ΚΙΠα]6α ; δηα ὑμ8 ἤτθ οἱ “6}0- 
γ8ὴ θατηῦ διλοπρ ὑπο, δπα ὀομϑασαθα ὑπθῖὰ ὑμῶῦ 6 6 ἴῃ ὑπ6 αὐνθογτηοϑῦ 

Ῥατὺβ οἱ ὑπΠ6 οδιρ.᾽" 

ΤῊΘ 5667 τϑδῖΥ δα Τοτα ροόνου ὕμδιηι ἃ ΡΤ ΘΙ Ο., νὰ 0 15. ΘΟΙΩΡΘ]1]6α 

ο γἱίϑιᾶ ἕο Βῖτη, ἃ8 ἷῥὰθῪ ΙΘᾶγ ἱπ ὕπ6 βθαιϑὶ; θὰὺ Π6 ἄοθδβ ποὺ ψ]8} ἴῸ 

ΘΧΡΟΒ6. ΕἸΤη5611 ΠΏ ΘΟΘΒΒΔΙῚ]γ ΟἰὕΠΟΥ ὕο ΔΏΥ ΓΑΒΠ 655 Οἡ. δ ῥῬατχὺ οὗ {Π8 

Εἰηρ ἴῃ μἷ8 μοῦ ψιαῦῃ μου. ο ἢΪ8 ρ]ούξιπρ' δὐλθυψατά, ΒΟ] πὸ ΘΠ οΥΒἢ 8 

ΡῬΥΆΑαΡ, ᾿ 
8. εἰπέ: Ἰτηροτγαῦνο, οὔϑοσγ δοοθηῦ, 908, 1. 

191. Γτδηβίαίο: 

1. Τὴ νϑῖὺ τηϊρῦν Κιηρ νγ88 ΘηΤαρθα αὖ 81 1 ΤΘΥΊΟΙ Τη8}, 
Ραῦ οἡ ὑμαὺ 56 1}5ᾶτὴ6 ἀἂν 6 αἱροβύθα Π18 ταῦ. 2. Μὴν 
ΘΠ ἢδνθ 601] ρυθπαᾶρθθ ἴῃ {Π61} οὐ ὈΤΘαδῦβ Ἀ} 61] Π6Υ 80- 

ΘΟΙΏΡἢ 5) (08 6:.). 98. ωϑὺ Ἂ8 ΘΟΠΒΙ Θ᾽ 1 θ͵786. ν7}}} βῶνθ 086 
Κιηρ' οὗ τ) Αρτηθιῆμοῃ. 4. ΤῊ 566} Ψ}11}1 ὑδίζθ Θουγαρθ 
8 5ρθαὶς [Π6 Ὁγϑοὶθβ οὐ [Π86 ροᾶβ, ἴοσ μ8 Κπονῦβ ὕμθιῃ 81]. 

ΤΈΟΘΟΝ ΧΧΧΙ 

ΠΒΕΓΙΑΤΙΨΕ, ἹΝΤΕΒΕΟΘΑΤΙΨΕ, ΑΝῸ ΙΝΡΕΕΙΝΙΤῈ ΡΕΟΝΟΥΝΒ 

ἴπ14}, 86-92 

192. Τ᾿ Θατ 16 ἀθοϊθηβίοῃ οὐ ὑπ τϑ]αὐϊνθ, ἰῃη θυσορδῦϊνθ, 
δηᾷ ᾿ηἄθβηϊθθ Ῥτομϑαηβ, 161-118, 116--ΤΤΊ. 

198. Οίϊοπιαὶ : 

Ν 194. ΝΟΟΑΒΌΙΑΒΥ 

ἄ μύὕμων, ον Ὀ]ΔΙπ 688, ὩΟΌὮ]6. - δέρκομαι (δερκ-, δορκ-, δρακ-), ---, 

ἀνα-φαίνω (φαν-), ἀναφανέω, ἀνέφηνα, ἔδρᾶκον, δέδορκα, ἐδέρχθην (ἐδρά- 

ἀναπέφηναξ, ἀναπέφασμαι, ἀνε- κην) Ἐ 566, ἸοοΙτ, Ὀ61101]α. 

φάνην τονθᾶ], 5ηον" (80), ἢ18π- ἐπι-φέρω (φερ-, οἱ-, ἐνεκ-), ἐποίσω, 

11 οϑῦ. ἍΝ ἐπήνεικα (ἐπήνεικον), ἐπενήνοχα , 

αὐδά-ω, αὐδήσω, ηὔδησα ΒΡΘΔΚ, 58, ἐπενήνεγμαι, ἐἔπηνέχθηνΈ ὈΘΔΓ 

“Ἄθο]αγθ, 5Βμουῦ, ΟΥΥ οαΐ. ὍΡΟΙ, 681 ἃρδἰ 15. 
βαρύς, εἴα, ύ Πρᾶνγ, οισῦγ, γὶοὸ- ζώ-ω Ἰἴνθ. 

Ἰοηὖ, Βα γθ, ΚΎΘΥ͂Θ, ΒΘΙΪΟΊΒ. ἣν (Ξ ἄν) 11. 

14 



ΤΈΒΒΟΝ ΧΧΧΤῚ [195-197 

θεο-προπίη, ἧς; ἦ ΟΥΔΟ]6, ΡΓΟΡΉΘΟΥ. οὐ-δέ ηοῦ Θγθῃ, ἃπια ποῖ, που, Ὀπὺ πού. 

μά αὐὐὖ. 07 ϑισθαγίτιῃ, ΒΌΤΟΙΥ, γοῦν. σύμ-πᾶς, σύμ-πᾶσα, σύμπαν ἃ1}1] ({ο- 

ὅς τε, ἥ τε, ὅ τε (ὅστε, ἥτε, ὅτε) Ὑ8Ο, σοῦ 61). 

ΨΥ ΒΙΟ., τυ βού(οθνο). χθών, χθονός, ἡ οαχίῃ, Ἰαμ, οοιπηύγγ. 

Του γαῦνεΒ : ῬμΘηΟΘ ΠΟΙ, ἀἰδ- Δ ΠΟα 5, ΡΠ 81-ὕδβτη, - 01, 

ἔατι-ίαβυ. τοῦ ; Ὀδγ-ο-τηθύθυ, -υτοηθ ; Ι)οτοδβ, αταρ-Ο, -Ο0Ὰ ; 

ΘΡΙ-ζοῦῦϊο, ζοῦ-] ΟΟῪ, -ΟΠ ΘΠ ]ΒΌΤΥ, -ἸΠ ΟΤῬὮ]51), ὈΤούο-, Ρδ]860-, 

τη680-, 66η0-, 60-. ἃ-ΖΟ10 : ΘΟ ΠΟΙ-1ο, -οΟ- ΡΗΠΔΡΎ. 

195. ΤἼΙΔΏΒΙ αὔθ : 

1. πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς εἶπε μάντει ἀμύμονι" “ὄμνῦμι μὰ 

θεὸν ᾿Απόλλωνα διΐφιλον, ᾿Αγαμέμνων ἄριστος ᾿Αχαιῶν οὐκ 
3 “ 7 - - ͵ ΄, ᾿ Ἂ 7 ΕΖ) ; ᾿Ξ 

ἐποίσει βαρείας χεῖράς σοι κοΐλῃς παρὰ νηυσίν. 2. Καλχᾶς 
͵ Σ τι 3 ,ὔ ΣᾺ. “ Σ ͵ 7- 

μάντις ἀμύμων εὐχόμενος ᾿Απόχλλωνι ἀναφαίνει θεοπροπίαᾶς 

“Δαναοῖσιν. 8. ᾿Αχιλῆος ζῶντος καὶ δερκομένοιο (1111) ἐπὶ 
θο ἥ»" »' ω Δ ων 5 “ β ΒΞ ἰοὺ Κ {λ- χθονί, οὔ τις συμπάντων Δαναῶν ἐποίσει βαρείᾶς χεῖρας Κά 

χαντι μάντει. 4. δῖος ᾿Αχιλλεὺς σαώσει Κάλχαντα μάντιν, 
᾿ “59 ᾿ ΑΔ Ὁ 5 . ΚΜ Β Ν 
ἣν εἰπτῃ . Ἀγαμέμνονα, ὃς εὔχεται εἰναι πολλον ἄριστος ᾿Αχαιῶν. 

ὅ. ἢν ᾿Αχιλλεὺς σαώσει μάντιν, θαρσήσει καὶ αὐδήσει θεοπρο- 
πίᾶς ἑκετηβελέταᾶο ἄνακτος. 0. ᾿Απόλλων ἐστὶ θεὸς ᾧ τε [ὅς 

τε, ἧ τε, ὅ τε] Κἀλχᾶς ἔυχεται. 

196. ΟὈΡΥ, βοδη, δπα ὑγδηβίαῦ : 

Ται, 86-.93 

οὐ μὰ γὰρ ̓ Απόλλωνα διΐφιλον, ᾧ ᾧ τε σύ, ̓ Κάλχαν, 86 

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαΐνεις., 
οὔ τις ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο ' 
σοὶ κοίλῃς παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει 

συμπάντων Δαναῶν, οὐδ᾽ ἣν ᾿Αγαμέμνονα εἴπῃς, 90 
ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι. 

καὶ τότε δὴ θάρσησε καὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων " 

197. 86. δὺ μὰ γὰρ ᾿Απόλλωνα (ὄμνυμι) : {118 185. ὑπ6 ΔΏΒΟΙ οἱ 
ΑΟὨΜΠ165 ὕὍο ὑπ ἀοχηδηᾷ οὗ ( 8] ηδ5 ὑμαῦ Π6 βώδαγ. (ὄμοσσον, γ8. 76) ὕο ῥτο- 
ὑοῦ μῖτα. Ηζδ τηθοῦβ ὑῃ6 1856 ἔδῖτ]ν δα ῬΥΟΙΉ1565 ἔΥΔΏΚΊΤ. ---- ᾧ τε [ὅς τε, 
ἥ τε, ὃ τε]. 

{ 



197] ΠΟΜΒΕΙΟ ΟΒΕΕΚ 

87. ῬΓΆΥΟΙ ὍγΧ85 916 οὗ 088 τηθδῃ8 ὈΥ͂ ΤΥ ΒΙΟἢ ἃ ρχσορμοὺ οου]ὰ Ἰθᾶση ὑΠ6 
11] οὗ μῖ8 αοἄἅ. “Απαᾶ ϑδϊηλθὶ ρσάγθα αηΐο θηονδηῃ. ἀπ Φϑμουδῃ 

Β814 πηΐο βϑιηθ6ὶ, ΗΠ Θαγζθη ἀπίο ὑμ6 ψοΐοθ οὗ 88 Ῥ60ρ]6.; ““ΤῊΘ ὈΓΆΧΟΣΥ 
οὗ ἃ τὶρῃύθουβ τῶᾶῃ ἀνθ τωμοῇ.᾽--- 806-87, ᾧ τε. ἄναφαίνεις 

Ῥᾶγθηθ οὐϊο. 

88: 994. ὙΠοΙΘ 15 οἵ οουτδα ὑμ6 ἀοβηΐθο ῬΓΟΙΏ186 ΠοτΘ ὑμαῦὺ ΑΟἘ11168 

15 ψὶ] ] ηρ ὑο ἀοέθηα ὉῈΠ6 βαξοὺγ οὗ (ὐδ]οιδ8, αυθῖι τὺ 15 οσσῃ 11ἴ6, 1 ηθοα 

Ὀφ. ΤῺ6 οὐ οὗ 0018 νϑῦβ τϑρϑδῦβ ὕπ6 οὐ οἵ νϑ8. 86, ἔοτ ὑπ6 886 οἵ οἸθδγη 688 
αἴΐον ὑῃ6 Ἰομρ ᾿πὐθυνθηΐηρ Τδιθηθηθύϊο οἷἶδβθ. ΙΒ ὙΘΙΒ6 18. Δ ποῦμ 
ΘΟΟα ΘΧΔΠΊΡΙΘ οὗ Θρῖο {]]Π685 οὗἱἨ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, ἃ [Ο Τὴ Οἱ Ὁ] ομδβιω, ἀ8θα ὕο 
Τα κΚο ὉΠ6 βὐαϊδυηθηῦ ΤΟΤΘ ΘΙ ΡΠ δύο 8114 ἹΤΩΡΥΘΒΒΙ͂ΥΘ. 

89. σοί: 1004. ΜοΙΟΙΥ ἃ Ῥ᾽οθσοθα 6 ὙὙ8} οἱ βαυίμρ ὑΠδὺ ΠΟ 016 588]] 

ΒΌΓΙΚ Θ 086 566Σ. 

90. ΑΟΒ]]165 15 ΒΡΘοΙῆο ἴῃ πδηηληρ' ἃ ΡΔΙΠΘΙΏΤ ΟΣ, γΠΘΥΘ ὕη 8 ΤΔΟΤῈ ῬΓῸ- 

ἀρθηῦ δῃᾶ οδαύϊουβ δ] μα8 δα Ὅθθῃ οοηὐύθηῦ ὕἤο 186 σ'ΘΏΘΣΔ] ὕθυσηβ ἴῃ 

ἀθβουῖθπρ πἴτῃ, πιθοσὺ ῥα] ρ᾽ ὑπ6 τ]ϑὶς οἱ οδ]]]πρ τη ὈΥ 816. 
91. Τ 18 15 οὗ ὀοῦσβο ποῦ δροῦϊϑι οἢ ὕμ6 ρᾶτὺ οὗὐ Αρδιιθῖποιι (οἵ. 

πούθ οἡ νβ. 68 1.), θὰῦ ἸΠΟΥΘῚῪ ἃ πϑῖνθ τϑοοριδΐοῃ οὗ δἷ8 οσσ ποσί. 

ΗΘ ψϑ ποὺ ψιὺμουὺ ἃ οογύαϊῃ διηοιηῦ οἱ οοχμηρουϊθίοη ἴῃ ὉΠ15 τηϑύου, 

ΒΟΎΘΥΘΙ, 885. ΔΟΉ1]]65 τη θϑῦν οἸδίτηβ ὑμ18 όπου (οἵ Ὀοίηρ ἄριστος 
᾿Αχαιῶν) ἔοι ὨΪτη8611 (ν5. 224}; δῃά, ἔοσ 86 ῬΡΌΣῬΟΒΟβ οὗ 086 ροθῦ, γᾶυϊοιϑβ 
Ἰθδιᾶάθιβ οἵ Ὁπ6 ὐστθθὶτβ ταϊρηῦ οἱ αὐ ουϊηρ ΟΟΟἝΒΙΟ..5 Ὀ6 ΘΟΠΒΙΘσθα ΤΟΣ ΠΥ 
ἴο ῬΘΔΙ [18 01016. Τῦ 15 ρᾶγῦ οὗ ὉΠ 6 Βα ρβυϊδθῦνθ δηα ἢγρθγθοο Ἰδηραδρθ 

οὗ ΘΡῖο, οἵ. 0Ὁπ6 ποίβ ἴο νβ, 1δ, 8 90, πα ἴο ν8. τύ, 8 176. 

ὙΥ10} ὕλθ86 οσᾶβ ἈΘἢ11165. ῥα ῖκο5 ὉΠ 6 ὅπ] βύβρ ΒΟ πγαϑὺ Ῥσόνϑο]τ 

Αρδιαθιηηοι ὈΘγΟΠα 811] πιθαβσθ. (ὑδυυϊθα ΑΥ ὈΥ ᾿Ϊδ ΟὟ ΡΘΠΘΥΤΟῺΒ 
ΘΕ αβίδϑια ἴῃ ργούθουπρ ὉΠη6 ἀρἔθιιβθ] 885, μ6 βϑῦβ Ε]τη 561 ὰΡ 85 Ὅη 6 6488] 
Οἵ 815 ὀοΙημηδηᾶθχ 1π ΟΠ]Θῖ, δα ὑμὰ5 ἰθδαβ που] οαγγατα ἰὼ 88 

ὈϊΟῦοΥ αΌΔΙΥΘῚ ΠΟ ΘΙ ΒΊ168. 

ΑΟΘὮ11165 βϑύθασβ ὈΥ ὕμθ ραύσοῃ. ροᾶ οἵ Οδίομδβ 1756} ὑμαῦ πὸ ΒϑστΊη 

5881] 6 ἴ8]} 86 Ῥσορϑῦ, ἃπὰ ὑμαῦ Ὧ8 15 Ὑ1Π1ΠρΡ ὕο ΤἹΒὶς 15 οσῃ 1116 ἴῃ 
ἈῚΒ ἀοἔθηβο, ΘΥθ ὑποὰρὴ 6 δοῦισβθ ἀρϑιπθιάηοῃ, ΏΟΒΘ. νἱοϊθηῦ δπᾶ 

ΤΘΟΚ]Θ85 ταῦ ͵ὰ5 ἃ τηϑυθεσ οὐ ΘΟσΆση ΟΝ Κπον]οᾶρο. ΒΆΘΗ ἃ ῬΤΟΙΆΪ86 

ὙδΒ πδ ΌΧΙ ο 6 αχρθϑοϊθα ἔτοχη ἃ 6}}11168᾽ ἱτηρϑῦμοιβϑὶ Υ θη θσοῖιβ ΟΠ 8τ- 

δούθσ. ὙΥ ὑπ ἀβθασϑηοθ ὅπ 6 Ῥγορ μοῦ 15 ταῦ ὕο αἰβοίοβ ὕμ8 Ψ11 οὗ 

088 σοά δηᾷ ὑμ6 οϑαβθ οὗἉ 81] ὑμεὶσ τγοθ. 

Τὺ νγὰβ ποθ ἃ τηδύνου οἱ σοϊσποι Ὀ6]16Γ ὑμαῦ 1 ΔΓῪ ΟἿ 5.ΧΟΙΟ ὈΥ͂ ἃ 
σοῦ διηᾶ [ἢφπῃ ρῥχουϑᾶ [8156 ὕο δ15. οαῦῃ, ὕπ6 αἰγὶ πῖῦ ᾿πινοϊν θα ἡγου] Ραη- 

15} Ἀγ ὙῸῈ 811 ἀ6 βθυθυιϊῦγ. ἘῸΣ ὑμδαῦ σϑᾶβοι δὴ οδῦῃ ὑγ88 ΘΟΠΒΙ ἀοσρᾶ 
ἃ5 ὈϊΔαϊπρ ΟΥ̓ ὕμοβθ σὰ. σου] ἤᾶνθ ὯῸ Πϑϑιδαθ οι ἴῃ Ὀσθδκίαρ ὉΠ ΘΙσ 
νγοσά, ΤΠΘΓΘ 15 ἃ ῬΘΟΌ]ΔΙ πη 658 πὶ Βυγοαχ αι ρ ΕΥ̓ ΑΡΟ]]Ο ᾿θγρ, ποῦ ΟὨΪΥ 

1θ0 



.ΕΒΒΟΝ ΧΧΧΠ [198-200 

85 ὑΠα ραύτοῃ ροα οἱ (1 μδ5, Ὁ Β86 185 ἀδϑίσουιηρ ὑπ ασυθοκβ τ δ 
ΔΥΤΟΥ8, δηα ΑΟΉ1]]65 που] 6 ἱπυϊ θην ἃ ΒΡΘΟ1Δ] αἸβροηβδαύίου οἱ δ15 

ψυδῦῃ ΡΟῺ ΒΪτη8611 5Βῃου]ᾶ ἢ6 [41] ὑο θὴρ Β1Β γοῦν. “"Απᾶ γα 5}8]] ποὺ 
βύγθδτ' ὈΥ͂ ΤῊΥ̓ ὨΔΙῚ6 [4]56]Υ, 50 ὑμαῦ ὕμποὰ Ῥχοΐδπθ ὑπ6 πϑηθ οὗ ἐγ αοά: 

Ι δῖὴ Φεμονδῃ." “1 ῷ τ νΟῪ ἃ ΟῪ ἀπΐο ΘΟ, οὐ 5ύγθαΥ 8ῃ Οδἱ ἢ 

ἰο Ὀἰπα 15 500] ψ 1 ἃ ῬὈομᾶ; 6 5884]] ποὺ Ὀσϑδὶς Β15 ψοτά, ἢ6 588]] ἄο 

δορογάϊπν δο 811 ὑμὲὺ Ῥτοσθϑάδῃ ουὖῦ οὗ Ἀ18 τηουθῃ." “Του 588]ὺ ἔθδσ 
Φοβονδὴ ὑὰγ αοά, ἀπ βοῖνε Βΐτη, διῃὰ βῃδ)ὺ βύγθαγ ΟΥ̓ ΕΪ5 πδ1η6.᾽" ““ὙΠΟὰ 
5η4}Ὁ ποῦ 5.71681 [4]86 17 ὈΥ͂ ὑπὸ πδῆλθ οἱ Φϑῃονδῃ τὴν Οοά; ἔου Φϑβονδῃ 
Ὑ11} ποὺ Βο]ά Ὠΐτη συ]. 1685 ὉΠδὺ ϑυθασθῦῃ ζ8]56 17 ΕΥ̓͂ μὶβ πᾶτηθ." “Φ68ο- 
γδὴ Βαύῃ βνοτη δηα Ὑ1}] ποὺ τορϑὐ." 

ὙΈΏΘΗ ἀρδιθθιηθποῦ ΟἸδίτηβ ὕο 6 “187 ὑμ6 Ὀοβὺ οἱ ὑῃς8 Ασμδϑδῃβ," ἢθ 
1565 “ Ὀοβὺ᾽ ἴῃ ὑ86 [τ]Βὴ 56η86, οὗ Ὀϑίηρ 8016 ὕο ΟΥ̓ΘΓΟΟΤῚΒ ΔΗΥ͂ Οη6 ΘΙ 
1 ἃ δὶ ΠρἘΐ. 

92. θάρσησε: Ἰοοῖ οουγαφε: Ἰποθρύϊννα δουϊβῦ, 1081. --- ηὔδα ΞΞ ηὔδαε [αὖ- 

δάω], δ84-5856. ὙΤΏΘ 5θθὺ, τϑδζίηρ ὑμᾶῦ ΔΟΒ]]]168 18 86 ὕγρθ οἵ τῆδῃ 
((ἐῃηαὺ βυθοῦ ὅο 18 οὐσιι Βαγύ, ἃπα ομδηροῦμ ποῦ,᾽ 15 ΘΟ] θη θᾶ ἴο 
ΒΡΘΔΚ ουν δι ἸΡΊΙΟΙΒΙΥ. 

198. Τ͵ΙΔΗΒΙαίο: 

1. Ταΐζα οὀουταρθ 8η6 ΒρΘδὶς 86 ΟΥ̓ΒΟ]65 οἱ Δ. Ρ0110 ἐῃ68 ἔτθο- 

Βηοοῖθυ. 2. ΒΥ Αρο]Ἕο, 8οῃ οἱ Ζθαβ, ῃ6 Αομδθδῃβ 5}8]] 
ποῦ Δ΄ Ὠθανυῦ, Βᾶημ 8 ὌΡΟΣ γοὰ ᾿Ὀθϑι4θ 6 ἢο]]οῦν 5010. 

8. ΤῊΘ Ὀ]δΙμΘ]685 5661 ὈΤΔΥ͂Β 0 ΑΡΟ]]Ὸ [88 ἴγϑο-βῃοοίθι. δπᾶ 
ΤΘΥΘ415 ῃ6 οΟΥ̓80]165 οἱ (ἀοᾶ ἰο [ῃ6 θαμδδηῆβ. 4. ΨΥ 116 Π6 

ἈΑΘΒαθδη5. ᾿ῖνα δηᾷ Ἰοοῖς οαῦ ΡΟ {ῃ6 θαυ ΑΡΔΙΏΘΙΏΠΟΝ 

588}1] ποῦ ᾿ΔΥ θαυ ἤδη 8 ὍΡΟΙ ὑΠ6 οἱα ρῥυϊϑδὺ οἵ ΑῬΡο]]ο Ρδ- 

5146 0η68 ὨΟ]]ΟΥ͂ 8108. ὅ. Ὑδηο Ροδβύ ὑμαῦ ὕῃθυ δῖα δι {16 
Ὀοδὺ οἵ 86 θϑαμδδῃβ ἢ 

ΠΌΘΟΝ ΧΧΧΗΠ 

ἘΕΟΌΣΑΝ ΨΕΒΚΒΒ ΙΝ -μι 

ΤΠΙΑῚῸ, 98.100 

199. Τ,Θά τὴ {86 οοπ͵αρδύϊοῃ οἱ 0Π6 ργθβθηῦ, δηα [ῃ6 Εχϑὺ δᾶ 

ΒΘΟΟΠα δογιβῦ, δούϊγα οἵ ἵστημι, τίθημι, ἵἴημι, πὰ δίδωμι, 949. 951, 

200. Οίύϊοπαϊ: 

: {Π 



201-- 2093] ΠΟΜΈΒΙΟ ΟΘΕΒΕΚ 

201. ΝΟΟΑΒΙΚΑΗΥ 

ἀπικής, ἐς ὩΠΒΘΘΙΏΪΥ, συϊονουξ, ἕνεκα (εἵνεκα, 571) τοὐζἦ) φοη., δ μαϊίῳ 

Βῃ Δι 6 α}, απβυύηρ. 
ἀν-ά- ποινος, ον ΠΥ ΒΟ ΘΩ͂, σιῤῃ- 

ουύ ἃ ΤΉ ΒΟΤΩ Ρ4]14. 

ἀπο-δέχ-ομαι, ἀποδέξομαι, ἀπεδεξάμην 

(ἀπεδέγμην), ἀποδέδεγμαι, ἀπεδέ- 

χθηνῈ σϑορῖνθ, δοοθρύ. 

ἀ πρίατος, ἡ, ον Ἀπ ουρ]ῦ, πιμουῦ 

ῬΙΊΟΘ. 
ἀπ-ωθέω (ὠθ-, Εωθε-), 

ἀπώσω, ἀπέωσα, ἀπέωσμαι, ἀπεώ- 

σϑηνὴ 5ῆογο δύγαν, ῬᾳΒ}} οἵδ, αἀσῖν 8 

ΟΥ̓. 

ἀ-τιμάτ-ω, ἀτιμήσω, ἠτίμησα, 

ΒΟΏΟΥ, πα], 5110 ηὖ, 468ρΡ188. 
ἑλίκ-τωψ, ὡπος η1., ἑλικ-ῶπις, ἰδος Κ;, 

Ῥυϊρ -ογρᾷ, ΗλΒΠ]πρ- ον θα, 

εοθ-, ὧθε- -Ξ- 

415- 

Ἰδονιγαύϊνοβ : ρδηῃ-αθοῦ ; 

ΟΡΒῪ : ΒΙΘγο- ΟἽ ΡΏΪΟΒ, 816 

02. Ενδηβίαύα: 

»}οκίροϑβ., οὰνὐ δοοοιηῦ, Ὀθοδίβα οἵ, 
ἴον ὑλ6 βᾶῖα οἵ. 

ἔτι γ8υ 501}1, 1ῃ δαάηοι, ΓΕ 

ἱερός, ἡ, ὧν ΒΔογθά, ΠΟ]Υ. 

ἱλά-σκομαι, ἵλάσ(σγομαι, ἵλασ (σ)ά- 

μην, ἱλάσθηνΈ γρτορι{1ᾶὺ86, 8}- 
6886. ἱ 

κούρη, ἡς, ἡ οἾΤ], τηδϊάθη, γουηρ 

᾿ς ΟΙΏΔΗ. 
οὔτε ἃ ποῦ, ΠΟΥ. οὔτε. ... οὔτε 

ὨΘΙΠΘΥΙ . - . ΠΟΥ, 

πατήρ, πατέρος {πθτρο) ὁ [αὐῆου, 

Β͵ΤΘ, 

τούνεκα (Ξ τοῦ ἕνεκα) οἡ δοοοιηῦ 
οἱ 618, ἔου ὑμὲβ σϑᾶβοι, ὑβυθίοσβ, 

ΘΟ ΒΘα που γ. 

6 11χ, ορ-ῦϊο( 81). ΒΥ; τ-ΟΡΒΙΒ, δαῦ- 

-ὭΤΟΙΥ ; ρδύτ! - ΟΠ (8), -αὐθ). 

1. ᾿Απόλλων ἐπιμέμφεται ἡμᾶς εὐχωλῆς καὶ ἑκατόμβης 

(919. 6). 2. θεοὶ 

φίλου ᾿Απόλλωνι, 

ἄλγεα τοῖσιν 

ἠτίμησεν ἀρητῆρα, οὐδ᾽ 

'δέχθαι ἄποινα. 4. 

3 7 

ἐπιμέμφονται 

τὸν γὰρ ἠτίμησαν. 
ὟἋ “᾿ δὲ ὃ ́ 3 “ δ 

χαιοῖσιν ἠδὲ δώσει ἔτι, οὕνεκ 

ἐβούλετο λύειν θύγατρα καὶ ἀγλαὰ 
2) ς , 2 ΄ Ἂ, 32 7 [οὴ 

εἰ ἑκηβόλος ἀπώσει λοιγὸν ἀεικέα Δαναοῖ- 

᾿Αχαιοὺς ἕνεκ᾽ ἀρητῆρος 

ὃ. ᾿Απόλλων ἔδωκεν 

᾿Αγαμέμνων 

΄ Γἐ Ψ [4 7 . 3 ἦ Ψ , 

σιν, δώσουσι ἑλικώπιδα κούρην φίλῳ πατρὶ ἀπριάτην ἀνάποινον, 

ἄξουσι δ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην ἐς Χρύσην " 

“είσουσιν. 

Ἁ 

τότε θεὸν ἱλασσάμενοι 

2038. ΟὐΡΥ, 8681), δ) ἐχϑηβΙαῦθ : 
: ἱ 

Πρ, 98-100. ὁ6ὃῦὺ 
γ 3. ἋΓΡ 3 

(ς οὔτ ἄρ, ὅ Υ εὐχώλῆς ἐπιμέμφεται ὀΐθ᾽ ἑκατόμβης, 98 
δὰ’ ἕνεκ᾽ ἀρήτῆρος, ὃν ἼΠ μηα. ̓ Αγαμέμνων, 

τὸ 



ΠΕΩ͂ΟΝ ΧΧΧΙ [204- 

οὐδ᾽ ἀπελυσε θύγατρα καὶ οὐκ ἄπεδεὶ ατ᾽. ἄποινα, 98 

τοὔύγεκ᾽ 1: ἀχγε ἔδωκεν ἐκη βόλος ἥδ᾽ ἔτι δῴσει. 
ὀὐδ᾽ ᾿ ὧν γε Πρὶν. Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει, 

πρίν ἡ ἀπὸ πατρὴ φίλῳ δῤίεναι ἑλίκώπιδα κούρην 

ἀπριάτην ἀνάποινον, ὄνων θ᾽ ἱερὴν ἑκατόμβην 

ἐς Χρύσην: τότε ἠξν ἁιν ἱλαδφάμενοι πεπίθοιμεν.᾽" 100 

204. 98. εὐχωλῆς, ἑκατόμβης : 919, 6. 

θ4, ἀρητῆρος : ΕἸΡΠαύϊς Ὀν ροβίθίου, δηᾶ φ]δορᾶ ἴῃ εὐσϊοὺ οομύγαβῦ 

1 εὐχωλῆς, 85 ὈΟΒ ΟΟΟΆΡΥ ὑΠ6 βδ1η8 Ῥοβιϊοι 1 {116 σθῦβθ. ὁ" ῬθυῃΔΡ5 

γοὺ ὑμβουρύ 1 νγῶὰ8 ἃ ΤΟΥ ΟΥ ἃ ᾿ἢϑοδύοσῃ, ὈῬαῦὺ 10, 1ὖῦ νγᾶβ ἃ ρσὶθϑὶ." Ο- 

Β6ΙΥ 6 ΠΟῪ [ῃ8 5661 σαῖδβ {1} ὑπ Ἰαϑὺ ῬΟΒΒΙ 016 Ἰηοχπθηῦ 1 Πἴ8 βθηῦθῃοθ 

Ὀρΐογθ βρθδκίηρ' [86 Ὥδτη6 οὗ ΑΡΔΙΠΘΙΠΏΟΏ, ΨΥ Π10}. τη]ο]ῦ Βθοιὰ ὕο Ἰησϊοαῦθ 

ὯΪ5 ἔθδγ οἱ πἴγῃ, Ὀυὺ αὖ ὑΠ6 βαγγθ ὑ1816 ψου]ὰ Ὀγϊηρ ὑῃ 18 ψογὰ Ἰηῦο 5ρ6ο14] 
ῬΤΟΒΊΪΏΘΠΟΘ. 

94-95. ΤΏ Ῥγοροὺ ἢγϑβὺ τηδῖζθβ ὑΐθ ρϑῆθγα)] βὑδύθσηθαῦ {Ππὺ ὕΠμ6 ῥυϊθϑὺ 

γγὰ8 Ἰηδ5}ῦ6α, Δηα [0] ογ8 Ὁ 15 ὈῪ οὐὐϊπρ' ὕνψο βρθοϊῇο ἔϑαύατσθβ. 

96. τούνεκ᾽ (α) 5.115 ὋΡ ὑμ8 ργθοβαϊῃρ' ὡμα Ὀτγίηρβ 10 οαὺ ῬΓΟΥΑΙ ΠΘΏΌ]Υ, 

50 ὑμαῦ ὑῆθσθ ὁδῃ 6 80 τηϊβύακίηρ' τυ βαῦ ὕΠ6 τθ8] οδβο οὗ 1ῃ6 σοι ]6 18. 

Τὺ μδ8 δἰγγαγβ 66) ἀδηΘΘσΟὰΒ ὅο ἰῃ 5] 4 ΠΟΙΥ τη8ὴ οὗ οα. “Αμᾶ 
ἘΠΒηα πψοπῦ ἀρ ἔτοση ὕβθηοθ αμΐο Βοϑῦμο]: 8δη8 85. Β8 Ψ88. σοΐηρ ἊΡ ΒΥ 

ὑπ6 ΨΑΥ, ὕπθγθ οδιὴθ ἔουῃ Ἰ10016 ΟὨΙΠ]άτσθῃ οαὐ οὗ ὑππ6 ΟἸΌΥ, φῃα τηοοκρα 

τη, δημᾶ βοϊα αηΐο μη), Ὁ ἀρ, ποὺ Ῥ41α Ἠθδᾶ; ρὸ ἃγρ, ἰμσα Ὀ41]α [68α.. 

Απαὰ μ6 ὕατηρα ὕβοῖς, δηᾷ Ἰοοκϑα οἡ ὕ 61}, 8η6 οτγϑθα ὑπο ἴῃ ΤΠ 6 πΔΙΠ6 

οἱ Φεβονδῃῆ. ἀπᾷ ὑπθγθ οϑῖλθ ἔουθἢ ὑνγο βῆ θατβ οαὖ οἵ {ῃ8 ποοάῦ, δΔη 

[ᾶΓ6 10 ῬΊΘ068 ΓΟΥΟΥ ἀηᾷ ὕνσο ΘΒ] σὴ οὗ ὑῃουη.᾽ 
ΘΥ, Δαναοῖσιν : 997. ---ὄ γε ΓΟΒΌΤΩΘΒ ὑπ Βα ΡΊ]6οῦ, ΑῬΡο]]ο, ψὴὉἢ Θρ μἃ- 

515. 96-97 ; ῬΘΥΏ805 ὑῃ6 τ ])6 αὖ ὑη6 θη οἱ ὑχθβθ ὕνο υϑῦβθβ 15. ἰπύθῃ- 

ἐ1 01.484}, ὕο Ὀσὶπρ' ὕΠ656 ὕνγο γοσβ Ἰηὖο [Ὁ]] τϑ!]οῖ δὴ 5Π87}0 οοῃύγωβυ ψ]Ὸ 

ϑδοἢ οὔ 6υ. 

98, Τὴ6 βυρ]θοῦ οἱ δόμεναι τηᾶγ 6 {6 σϑεῖκβ, θα ΤῸ ΤῸ μἰκοῖν 10 15 

᾿Δηὐοηαρα ἴο τοῖθυ ἴο Αρδηθυηοι,, 8η6 Του ἃ ὑπ 5 6 οτηϊιθα ΟἹ ΘΌΓΡΟΒΘ 
Ὀγ ὑδ6 φυγϊθβὺ, ὙΠῸ 185 ἴσαι οἱ 15 ΔΏΡΘΥ, ἴῃ βριῦθ οἵ ὑῃθ δββσδηοθ οἵ 
ΑΟΒ11168. --- ἑλικώπιδα : “Ὀτὶρ τΘΥ685,᾽ 15. ΘηοὕΠοΥ οὗ ὑῃοξθ βρθδίιηρ 6} ]- 

ὑμοὺβ ψπΐοῃ Ὀσίηρα ὕμθ οήθοῦ υἱνια]γ οίοτθ {16 τ]ηᾶ, ἅμα Π6]05 ἴο 
ΘΧρ]αΐπ Αρδηηθιη μ᾽ 5 Ἰηξαυθαδύϊοι. ἔον {Π6 οἵν] τ] ΠΘῚ βδβηηρ' ΘΥ68, 

ὑμαῦ Βραγκῖθα τι ὑῃ6 ἔ]]1685 οὗ στρρ]ηρ᾽ ἸΔῈ Θ᾽ λθΟΙ. 
971-98, πρὶν... πρίν: ἠδἠ6α τοι Ἠοΐ 5006} ἀγῖυς ΟἹὐ ρεϑίίοηιοο.. ᾿ς. εἰ 

(6) σῆυο ϑαεῖΣ. . .. --- ἀπριάτην ἀνάποινον : ““ιυουῦ ΤΟΠΘΥ ἀπ τ ]ῦ- 
οαὐ ρῥτὶοθ." ὙΤδυθοϊορῪ του {16 βακθ οἵ διῃρῃδβῖβι Βδβυογαθίοι διὰ 

19 



2051 ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΒΕΚ 

τϑραγδίϊζοῃ ταὰϑὺ Ὀ6 τηϑᾶθ ῬὈοίοσθ ὕμθ ροὰ 1) ΟΟΠΒΙΑ͂ΘΥ ΔΩΥ͂ Ρθ806 

ΘΓΤΏ8. - 

100. ἐς Χρύσην: ὑπο Οἤτγγδα, ὕπ6 ὕοντχιι, ποὺ ὕο ΟἾγγβοθ, ὑμ6 ρυϊθβῦ. 

Οὐδ] ἤδ8 15 δου! ἀθηῦ]γ ποὺ τ ]]]}[ηρ ὕο. σαδγαπύθο ὑπαὺ ὉΏΘΥ 11] βιοοορᾶ 1η 

δρρϑαβίπρ ὑ886 ροᾶ ὈΥ͂ ἕο] οσιηρ δ15. Ῥγθβουιρύοη, 85 ὑ6 δοίϊοῃ οὐ {88 

αἰγιμῦν 15 ἀθροηᾶθηῦ ΡΟΣ 15 Οοὐσιι ΔΙῚ ΓΑΙῪ ἴτθθ 011], Δα 666 ἉΠΟρΙ- 

ἰδ. ΤῊ15 ὕγρα οὗ βύαϊθοηθπῦ μ88 ὕὉ86 ἔασύμοσ δἄνδηϊαρθ οὗ Ἰθανὶπρ ἃ 

ἸΟΟΡΒΟ]6 οὗ ϑβοᾶρϑ ἔοσ ὉΠ6 ρῥυϊθϑὺ, γῆ ψΟο]α ὑμῸ5 ῬΥΘΒΟΥ͂γ 6 ̓πν]ο]αῦθ ἢ18 

τοραύδθϊοη ἔοσ 15 84}11011ὺ0γ. “ἘΠ Θογθίοδ!]γ τὖ ΒΠου]α Ὀ6 ῬΟΒΒ1016 ὅο Ῥου- 

Βαδαθ 86 σοῦ, ἃ5 ΗΌΤΩΘΙ ΒΔΥ5 ἴῃ δοῦθου ὈΪΔ66 (ἹΏΘΙΘ 81} ο] ἔτίθπα οἵ 
ΑΘὮ11165 18 ὑσγιῃρ ὕο ἰημᾶάθποθ Ὠϊχη ὕο ΓΟΓΘΘῸ 15 ΔΗΡῸΓ ἀρδληδὺ Α ρδιηθχη- 

ΠΟΠ) : “ἸΒογοίοσθ, ΔΘ Ώ111685, ΓᾺ]6 ΠΥ ΒΙΡῊ Βρισὶῦ; πιοιύμου ἀοίῃ 1ὖ Ῥοδὺ 

ὑῃ66 ἴο ᾶγϑ ἃ σα ῦῃ]θβ5 μεαστὺ. ΝαΥ, ουύϑὴ 6 ὙΘΥΥ͂ ρΟαΒ5. 681) ὈΘ6Π6, 8πα 

ὑΠ 5 ὙΠ0Π8] 15 ἸΟΥΌΘΥ τοδήθϑῦυ ἃ ΠΟΠΟΥ δηα τηϊρηὺ, ἜΠΘΙΤ μθασὺβ ὈΥῪ 
ἔπ Θ 56 ἃπἃ τονουθηῦ γΟῸ5 δα αὐ ΠΕ-ΟἴΘΥ ΡΒ δΔηα Ὀυγηῦ ΟἸΘΥΙΠρΡ5 ΘΠ 

ὕαστι ΙΔ ῬΥΔΥ͂ΘΙ, 80 οὖῦ δβ ΔΗΥ͂ ὑσδηβρυθϑβοῦῃ δηα ἀοθίῃ 511." .--- πεπίθοι- 
μεν : 1106.Ψ 

ἜΠ15 ΒΡΘΘΟΙ οὗ διομδβ 15. ἃ ἔπ ΘΧΔΙΆΡ]6 οὗ ροοᾶ οτγδίουυ. ΕἸγϑῦ, μ6 

αἸβαθαβοβ ὑμ8 τηϊπ5 οὗ Ὠ15 ΠΘΆΥΘΥΒ Οὗ ὑῃ6 ῖ. ῬΥΘροββθββίουβ (6 0 ὑπουρὩὺ 

ὑ88 ροα ταϊρϑῦ Ρ6 οἴοπ θα Ὀϑοδαβθ οἵ βοῖὰθ γον ἈΠΓᾺ]Π1164, ΟΥ οὗ 80Π16 
᾿δοδύοσῃ Ὁ Ὁποῖϊουθα), πα αν ὑμπ5 οἰθαυίηρ ὕΠ6 ΨΥ ἃπἃ Βανὶπρ [15 

δα αἼθηο 6. 85Κ οἱ ὑβϑιωβθὶνεβ τ μδὺ ὕπο τπγὰβ ὑμ6 ὑσοὰ Ὁ]6 γι ὑῃ6 ἔτϑο- 

ΒΠοοῦύοσ, π6 ρίνθθ ὕῃθ σϑᾶ] στϑᾶϑβοιι, ΒΟ. δύσι οβ ΠΌΟΤῚΘ Δα ΟΔΥΥ]ΘΒ. 80 

Τα ἢ οομγιούϊοι ΜΙ Ὲ 1ὖ ὑμαὺ ΑΡΔΙΉΘΙΏΠΟΙ,, 1ῃ Βριῦθ οὗ Π15 ΔΏΡΤΥ ΟΡΡοΒβὶ- 

ὑΐοτι, 18. Θοτη 6164 ἐο Ὀον,, ἃπα ἴο δοκιονίθᾶσο ὑμαὺ 1Ὁ 15 ὑ86 ΗΠΡῈῸΤΙ οἱ 

Βοα ὙΨ1ΟῈ ἴογοθβ πΐτῃ ὕο ψἱβ]α Π18 ὈΓΊΖΘ. 

205.. Τταμβ]αΐο : 

1. [ῦοὸ 6Π6 σοᾶβ Ὀ]δᾶτηθ ὅδ ἀομαθδηβ Οἢ δοοουῃηῦ οὗ ἃ γοῦν, 
ΟΥ οὗ ἃ Ὠϑοδύοϊῃ, οὐ οῃ δοοοιηῦ οἱ ΟἾΣΥΒΟ5 ὑΠ6. ᾿σθβὺ, ΤΏΟΥΩ 

ΑΡδΙΠΘΙΏΠΟΩ αΙΒΒΟΠΟΤΘα ὁ 2, ἢΠ Αρδιηθιλμοῃ 11 ποῦ το- 
Ιθα86 ὑμ8 ἀθὰν ἀδαρηῦου οὐ ὉπΠ6 ἄρϑαὰ Ῥγιθδῦ ἃπα τϑόθῖν ῃ86 ᾿ 
ΒΕ] Π]Πρ' ΤΆΠΒΟΙΊΒ, [Π8 ἔγϑθ-βῃοοῦθυ 0111 5011 ρῖνθ τη ΠΥ ὍΟΘΒ ὅθ 
06 Ἰαπδδη8, ΠΟΙ’ Μ}1}1 6 ψαχα ΟἿΕ ὉΏΒΘΟΙΑΪΥ αδβύσαούϊοῃ ἴον 

ὈΏθη ἈΠ01] πο γ σῖνγθ ὈΔ0 1 ὕο ΘΓ οὐχ ἔδύθϑυ [Π 8 νη] θ-ἀττηθα 
τηδίθη, Ὁποῦ ρ ῦ, Δ ἀητδηβοιηθᾶ, δηα ᾿Ἰοαᾷ ἃ βδουθα ἢθοδ- 

Του πο ΟὨγγϑα ; ὕμθη Ῥ υΔΡ5. {Π6ΘῪ ΠλΘῪ ἄρΌΘαβα ὑῃ86 ροὰ 
8.06] ῬΘΙΒΌΔ 46 15 Β50α]. 

80 



ΤΈΒΒΟΝ ΧΧΧΤΙΠ [206-209 

ΤΕΘΒΟΝ ΧΧΧΙΗΙ 

ΒΕΟΘΓΑΝ ΨΕΚΒΘ ΙΝ -μι (Οὐπηπειισα) 

Πὰν, 101-108 

206. Θᾶτη ὕμ8 ΘΟΠὨ] ρ ύϊοη Οἱ [6 Ῥγθβθηῦ, ἃπὰ [ῃ6 ἔσβὺ 
Δα ϑϑοομᾷ δουῦὶβύ, τὶ α16 πα ρϑββῖγθ οἱ ἔἴστημι, τίθημι, ἵημι, 

δηα διδωμι, 961--962. 

207. Ορίϊοπαϊ : 

208. 

ἀμφι-μέλας, αἰνα, αν 

ΔΙΌΙΠΙΩ, ΥΘΥῪ ὈΙΔοΚ. 

ἄχ-νυμαι Ὀ6 ρτἱογαά, Ὀ6 νΘ.θα, 6 

ΘητῶρΘα. 
ἐσθλός, ή, ὄν φοοί, ΠΟΌΪΘ, ὈγᾶνΘ, 

ὑσαθ, ὨδΙρῖα], κίμαϊν, ν]τ116. 

εὐρύς, εἴα, ὕ «Ῥτοδᾶ, ψ]|46, Ἰατρθ. 

Ὀ]ΔΟ 484)]} 

ΝΟΟΑΒΙΙΑΗῪ 

ένος, εος, τό ταῦθ, ΔΏΡΘΙ, πτηϊρὩῦ, 
. ΘΟΓΑΡ, ΤΌΓΣΥ, ῬΟΥΤΘΙ, ΒΡ1Υ]Ό. 

ὄσσε (ἀπαὶ οπἰν), ΘΥ68. 

ὄσσομαι (0κ-} 6γ6, ἰΙοο]ς ΡΟΗ, ΙΟΟΚ, 
σΊατΘ αὖ. 

πίμ-πλημι (πλη-, πλήσω, 

ἔπλησα: (ἐπλήμην), πέπληκα, πέ- 

πλα-). 

κρείων, ουσα, ον ΤὈΪ]πρ, ῬΓΙΠΟΘ, πλήησμαι, ἐπλήσθην, τοί σόη. ΟΥ̓ 

ΤῸΪΘΓ. ηπαϊοτγίαὶ, 986, 81], βαύθ, βύυ 

κρήγνος, ἡ. ον ροοά, ὨΘΙΡΙ], ἴανοτι- - πρώτιστος, ἡ, ον ἃ ἀουδία δξμρετίαϊϊυο, 

ΔΌ]6, Βοπρϑῦ, ὑσαθ, ὑχα τ], πι86- 

κα]. 

λαμπετά-ω 

ἤδτη 6. 
μαντεύ-ομαι, μαντεύσομαι, ἐμαντευσά- 

μην Ῥγτϑαϊοῦ, ῬΙΌΡΆΘΒΥ,, δοὺ ἃ8 

5661, αἸἴνῖπθ. 

βῃΐηθ, ρἼθδχηῃ, 

ΤοΥιγαύνγοβ: 

(42); οοτ-ἰαὰν, -ἰιδῦ ; 

Ργτ()- (46). 

209. Ττδηβίαίθ: ΝΝ - ΥΝ 

Βγϑύ, οῃϊοξαϑῦ, ὑΠ6 γο γ Ἀγδβῦ. 
“ “ἡ [ο᾽ ᾿ ΄ 

πῦρ, πυρός, τό ἔτα, ἤδτηθ. 

ὈΙΩΖ6,. πώ (θηοἶϊ!.) τὰ Βοσὴθ ΑΥ͂, ΠΥ ΜΩΥ, 

ΟΘΥ͂ΘΙ, γροῦ, αὖ 5016 ὑλτη6, αὖ ΔΗ 

{ϊγὴ6. 

τ] ΘΔ -ΟΠ οἷν ; ἰΔΙΏρ-8- αγοότηθ ; τηϑηῦτ-ἰο, -18 
ΡΙΘ-Ποτα, -οηδϑιη ; ρτοΐο- (80) ; 

ιξ 

1. τοῖσι δ᾽. “ἀνιστάμενος μετέφῃ εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων. 
᾽Σ βασιλεὺς. ̓ Αγαμέμνων ἄχϑυται μέγα, πίβπλανται δ᾽ ἀμφι- 

, μέλαιναι φβένες μέῤεος κακοῦ. 

ὠντί ἐίκτην [ΞεϊβωΊ. 

8. ὄσσε ἄνακτος πυρὶ λαμπετός- 

4, ᾿Αχαιοὶ δ᾽ ὄσσονται μάντιν κακά. 



210-211] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΕΕΈΕΚ. 
ἣν 

δ. Κάλχας μάντις κακῶν οὔ πώ ποῦς, Κρ γϑδι ἐἶπτεν ̓ Αγαμέμνονι 

ἄνακτι. θ. τὰ κακὰ μάντει πε φίλε. ἐδ μαντεύεσθαι. 

Ἱ. ᾿Αχιλλεὺς εἶπεν ἐσθχὰ ἔπεα πολλὰ καὶ τὰ ἐτέλεσσεν. 
γε οὐνσλυξος 

210. Εδδᾶ δηᾷ ὑγϑηβ]αίθ : 

Τ]ἰἰαά, 101.--10ὺ5 

ἢ τοι ὅ γ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 101 
. Φι Α 3 7 ἵ ἥρως ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 

5 , ᾿ , Ν 7 ῃ ᾿ ῃ 
ἀχνύμενος " μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 

7 3 γ 7 ς ν᾿ ,ὔ - 27 πίμπλαντ᾽, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐίκτην. 
Κάλχαντα πρώτιστα κακ᾽ ὀσσόμενος προσέειπεν " 106 

ἐς μάντι κακῶν, οὔ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγνον εἶπας" 
3) ἩὉ Ἂς ΑΝ ΦΝ , Χ , 

αἰεί τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, 
᾽ Ν ) ΑΥ̓͂ ,ὔ εὐ "ὕ᾿ » 7 

ἐσθλὸν δ' οὔτε τί πῶ εἶπας ἔπος οὔτε τέλεσσας. 

211. 102. εὐρύ: δᾶνοΙθ]4), 780--7181. --- εὐρὺ κρείων : τοϊ(οίῃ γαιζίνσ. 
108. μένεος : 986. --- μέγα ; Δάνοτθίαι, 780-781. Ὁ 
104. οἱ [ξο]: ἀδύ, οὗ Ἰῃθοτοδῦ ΟΥ τϑέθυθηοθ (ΟΥ ῬΟΒΒΊΌΙΥ οἱ ροββϑββίοῃλ). 

-- πυρί: 1008, --- ἐίκτην [ἘἜεΐκω]. ---- λαμπετόωντι (945-948); ἴο οοπίτγαβῦ 

γὶῦ ἀμφιμελαιναι, νΘχ88 108, 

108 ἢ, ΤῺΘ αἰαρηγαρτα σγὰβ ὑποὰυρῦ οὗ 85 ὉΠ 6 βραὺ οἱ 0116 δῃηγούϊοη8 δᾶ 

ΘΥῚ ρῥϑββίοῃβ, ᾿υϑὺ 85 ὑπ σψοσα “"θασὺ 15 501}} βθᾶ ἴθ Ἐπ ρΊ] 5}. “ ΕῸΤΣ 

οαὖ οὗ {π6 πραχὺ ργοοθϑαᾶ 6}1}}] ὑπουασμηύβ," Τὴ ἀδυὶκ οἰουα ἢγδὺ σαῦῃθυβ 

ἴῃ Αρϑιηθιηποπ᾿ 5 Ὀσθαβῦ, ρθέοσθ θασβίϊπρ ἴῃ [Ὰ}1] ΤΥ ἌΡοπ (]ο 858. ΤῊΪ5 
ΒΘ. 6 ἀοιηοηδύγαύθβ ὑπδὺ ὕ} 6 Β66Ὶ Ψ611 πον γηδῦ 116 ὑσγὰβ δρουῦὺ (ὃς ἤδη 
τά τ᾽ ἐόντα οἷο., ν5. 70) θη Β6 ἀδυηδπαρα ῥχούθοϊίοι οἱ ΔΘ} 11165 θθίου 
ΤΑ Ε1ΏρΡ' Β15 δοουδβεύλομ οἱ Ὁη6 ]ηρ. 

105. πρώτιστα: 780-781. --- κάκ᾽: 780-781, 1019...-- κάκ᾽ ὀσσόμενος : 
“10 ον] ἸοΟΚ" (ἀογα}}ν “ Ἰοοϊχῖσ Θν1] ὑμὶηρ5..), 1.6. ἃ ἸοΟκ ὑμαῦ 

Ὀοάοαᾷ ὑγοι]6 ἔου (8]10}85. ---- πρώτιστα : ἃ ἀοι]6 βυροϑυ]αύννο, 85 “τοὺ 
ὉΠκΙπἀδβύ, τιοϑὺ μἰρμθϑὺ, οτοἔθβι," θὗο. 

Τ18 ἀδβουϊρύϊοη οἱ Ὁ} 8 τσαύμα] Αυηθιήλοσι, ἩΊΌΗ ΟΥ̓ 65 Πδϑηϊησ ἤΤΘ 
απ ἃ Γογθροάϊπρ' 6Υ1], οου]ᾶ Ὧ6 Ὡρρ])1 θα τὶ} οσοθρύϊομϑ Βὔιθβ8 πᾷ ψῖ- 
ουῦ ΔῺΥ ΟΠδηρΡῈ ὅο 8 ΔΏΡΥΥ ἸἸΟη, ΓΘΘΑΥ͂ ὕο ΒΡΤΊΠρΡ' ΡΟΣ ὑμα ορήθοῦ οὗ 108 

Ταρθ, ὙΏΪΟΒ Ρἱοῦαγθ 88 ῬΘΥΒΔΡΒ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1685 δοῦν Ῥχθβοπὺ ἴῃ [}6 

ῬοΘῦ 5 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΙΘΒΒ Ὑ}611 Π6 ΘΟΤΡΟΒΘα 818 Ῥάδδδρο. 

106. τὸ κρήγυον ξεῖπας 15 ὉπΙηοῦτ]081. ῬΘΓΏΔΡ5 τὰ κρήγνα ρεῖπας βίοοά 

ὮΘΙΘ ΟΥΡΊΠ41)ν. --- εἶπας: 865, 8. “1 Ὠαΐθ δῖτὴ, [ου πὸ ἀούῃ ποὺ ῬτΟΡ ΘΒΥ͂ 

ϑοοα οοΟμποοχηϊηρ' γη6, Ῥαὺ 601}. ΜΔΩΥ 566 ἴῃ ὑδὶβ δηᾷ Ὁῃ68 ο]] σὴς 
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ΓΕΒΒΟΝ ΧΧΧΙΥ [212--214 

ΨΘΟΙΒΘΒ ἃ ΓΟίρθγθῃοθ ὕὅο ὑπ6 ουθούβ οὖ Δ Ὁ]185, ΠΟΘ ἴῃ δοοοχάδμηοθ ἩΪῸ ὑ8ῃ6 
ΘΟΙΩΤΗΔη 45 οἱ ΟΔ]Ομᾶ5. Αρδιωθιη μοι ψγἃ8 ΟΟΙΏΡΘ]]16α ἴο βδουϊῆοθ 15 ΟὟ 
ἀδαρμίου, Τρῃϊσοηδῖα, θοΐοσθ ὑπ ροαβ γνομ]α βοηα β]ῦ8. 016 νη 5 ἔου ὑμ6 
τορι ἤρφοὺ ὑο βοὺ 8581] ἰοὺ ΤΎΟΥ. 

107. τοι ϑοοθβ ὕμ8 μοι οὗ ὑμ6 ῥγθοθάϊηρ ψϑύβθ, ψιῦῃ ΏΙΟῊ 1ὑ 15 δοη- 
ὑταβὺθα, ---- τὰ κάκ᾽ ἐστί: 978,1. 

106-108. ΑρδΙωθυ ΠΟΙ Β ΓΌΤΥ 15 ΔΥΟΙ 564 85 6 ὑμ1η]τ5 Ππ6 ἀδίθοῦβ ἃ ρ]οῦ 

(οὐ ΒΙΟΏ Οδ]ομὰβ δηα ΔΘ Ή11165 ἃ 86 τἱηρΊ] δ θγ5) ὕο το Ὠΐχη οἱ δ18 

ῬΥϊΖθ. ΑΡΡδυθῃθ]Υ Π6 Π885 δ] 1σῃὺ ΠΘ6α ἴοΥ ῥυ]οϑὺβ δηα ὑγορῃθίβ δηα ΠΟΙῪ 
ΤΙΏθη. Ηδβ ΨΏΟΙ]6 δὐθι μα ὑονναχα 8 566 Υ 185 Οῃ6 οἱ ὈΌχπΐη σ᾽ ΒΟΟΥῺ 8η6 

Ὀ1ῦθυ βαυοᾶβ. ΔἸ ποαρῚ ἢ6 ἀ068 λοῦ Ὧ56 ὑμ6 ψοΓά, ἢΘ ἔογοῚ ]Υ Βα ρσοοϑὺβ 
ἐπδὺ (4]0}185 15. ἃ Ἰἴύ, ““Β᾽ηου ]α ῃγ 1168 τηϑ]ζο τθῃ ΠΟ] ὑμοὶν ῥρϑδορ 
“«Ἡδνϑ γϑ ποῦ βθ6ὴ ἃ ν81}) νἱβίοῃ, 8π4 Πᾶν γϑ ῃοῦὺ ΒΡοίζθῃ ἃ Ἰγίηρ' αἰν]ηδ- 

λοι Ὁ ΒΘϑῖαθ8, ὑπ86 ρσοᾶβ δου] ΡῈ ἀϊβιομποδδῦ αὖ τηθθ. Τὰ ΖΘ05 5616 8 
8ι ἀβοριύξα! ἄγσθαση ἴο Αγρδιηθιηθοι, 8Δη64 ἰΘμονδὴ τηϊρηὺ Βαμα ἃ ᾿γ]ὴρ 
Βρ σὺ ὕο ἄἀδοθῖνο ὑῃθ ρσορῃθίβ [Τὺ τῇδΥ Ὀ6 ὑ]ιαὺ ὑπ6 ροθὺ ποι] γϑργθϑϑηὺ 
ὮΘΓΘ ἃ Ῥμᾶ86 οὗ ὑΠ6 δρθ-]οπρ βίσα ρρ]6 Ὀϑύνθθῃ ταὐλομδ]βτη (ΑρδΙΘχΏ 01) 

δι} τ] σίου (0 4]1085). 106-108 δὺθ τῇϑυθὶν ὑμ6 ογαϊαυῦ δχδρρογαίϊοι 
ΘΟΙΏΣΠΟῺ ᾧο ὑπ8 Προαὺ οὗ Ῥϑβ510:). ᾿ 

212. ᾿Γτδηβ]δία: 

1. θη νὰ δα βροκϑθὴ ὑμ8 γγχὸ βαῦ ἀἄονα; ὑῃποΓΘ ΡΟ 

[η6 Ὦθτο, βυνιὑ-οούθα ΔΟΠ]]168, ΥΌΒΘ ἃ πα ρα ῖτθ διηοηρ' {6 

ΑΟΒδθϑηβ. 2, ὙΝΏΘη 6 18 νϑχϑᾷ, ἢϊ8 βϑαγῦ, ὈΙδοῖς 8]] 

ΔΙ Πμα, 15 τ]ρ  Π1]1γῪ Π]]6αὰ 1 ΔΏΡΘΙ, δηα Ὧ1Β 6Υγ68 816 1111 

ἀπύο ὈΪαΖηρ ἤτθ. 8. Αρϑιβθίηποη ουθὰ (Οὐδ οῆδβ θυ]]}ν 
δηα δα ἀτθββθα ΒΒ). 4. Βϑοϑᾶβθ γοὰ 816 ἃ Ὀορθὺ οἵ 6υ]1]8 
γοὰ ΠδΥΘ ΠΘΥΘῚ ΒΡΟΪΚΘῚ ΟΥ̓ ΔΟΟΘΟΙΏΡΙ ΙΒη6α ΔηΥ ΐμρ' σοοα ΤῸΓΥ 
6, αὺ 1ὖ 15 ΔΙΑΥΒ ΑΘΔΙ ὕο' ὙΟῸ δα ὕο ῬΙΟΡΠΘΒΘΥ 601]. 
δ. “Ῥτορμοῦ," βαϊα 1, “Ὀϊγὰ οἵἉ 6ν1]} 1 ἢ 

ΠΡΌΒΟΝ ΧΧΧΙΕΥ 

ΒΕΥΙΕῪ ΟΕ ΒΕΟΌΙΑΝ -μι ΨΕΝΒΒ 

ἴχαν, 100-117 

2138. Τ ΘΔ 811 ὑ86 ἔοστηβ, δοίϊνθ, ᾿214]6, δῃα ραββίγα οἱ 
ἴστημι, τίθημι, δίδωμι, δια ἴημι 9.9.-.-968, 924, 

214. Οίϊοπαϊ : 
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215..216] 

218. 

ἀ- (ὦ) ἡπβοραταδίε ργεβα (“ αἷρλα 

οοροωίαίζίυο᾽, ἀοποίπῳ ἰἰοτιε85, 

μηΐοῃ, ἀβϑοοιαΐίονν «τὐἰϊᾳ, ὑιιθη.81}}- 

σαϊΐοη. 

ἀγορεύ-ω, ἀγορεύσω, ἡγόρευσα ΒΡΘΔΚ, 

880, 06}1, ΠΑΙδηρΘ, δάάγθϑβ δΔῃ 

ΘΒΒΘΙΉ]Υ. 

ἄλοχος, οὐ, ἡ (ρῖί.. λέχος) πνῖξο, 

τς ΒΡΟΌΒΒ. 

ἀμείνων, ον αύναι, Ὀτάνθι, ΒΌΡΘ Ιου, 

ῬΓΘέοσΘθ]6; ὀομραν. 97 ἀγαθός 
184. 

ἀπ-όλλυμι (ὀλ-, ὅλε-, 

λέσ(σ)ω, ἀπώλεσ(σ)α, ἀπόλωλα, 

αοδύσου, Κ11]], ταϊῃ. 

δέμας, αος, τό Ὀα1]14, 5ύαύαχοθ, 5126, 
ἴοττα, ὈΟάγ, βύσαοίασο. ᾿ 

(ἐγδθέλω (ἐθελ-, ἐθελε-) ἐθελήσω, ἢθέ 

λησα, ἠθέληκα ν15}, ἀθβῖτθ, Ὀ6 

γΥ ]1ὴρ, 

Ποτι γαῦϊνθβ : ΑΡο  γοη. 

ὁλο-), ἀπο- 

216. Ττγδμηβίαΐθ: 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒ ΕΒΕΚ 

ΝΟΟΑΒΟΚΑΡῪ 

εἰμί (ἐσ-), ἔσίσ)ομαι Ὀ6. 

θεο-προπέτω ῬΥΟΡΒΕΒΥ, [οτγϑί}]}, 46- 

Ο]αΓα ἂμ οΥὐδ86]6, πα αϊτο οὗ ἃ ρΟά, 
Ἰηδοσρτοὺ ὑ86 αἰγίμθ ψ}1]}, 

κουρίδιος, η. ον ΔΎ Ὰ}γ φοαάαρᾷ, 

Ἰθσαν τηδυτῖθα, στοάδοά ἴπ 

γουύῃ. 

οἴκοι [οἶκος 1οο, θ57, 714], αὖ ΠΟΙΏΘ. 

προ-βούλομαι (βουλ-, βουλε-), προβου- 

λήσομαι, προβέβουλα, προβεβού- 

λημαιξ, προεβουλήθηνΈ ργοΐδου, 

Ὑ 15} ταῦ υ. 
σόος, η, ον (Ξ σάος -- σάρος) ΒΑΡῈ, 

᾿ ΒΟ.Π, ἈΠΗ σύ, ἈΠ ΠΔΥΤΩΘά, τγ6]}. 

φυή, ἧς, ἡ ἴοτγη, παύστθ, Ὀθδυῦγ, 

στονύμ, ὩΡΌΘδσῶμοΘθ, ΟΠ δούοσ. 

χερείων, ον ὝΟΥΙΒΘ, Ἰ θυῖοῦ (764, 8). 

Χρυσηίς, δος, ἡ ΟἸ τ 56ῖ5, ἀδαρ ὔοσ 
οἱ ΟἜγυβ68. 

1. θεοπροπέοντες ἐν ᾿Αχαιοῖσι μάντιες ἀγορεύουσιν, ὡς (οι) 

δὴ ᾿Αγαμέμνονος ἕνεκα ἑκηβόλος τεύχει ἄλγεα, οὕνεκ᾽ οὐκ ἤθελε 
δέξασθαι ἀγλά᾽ ἄποινα κούρης Χρύσηίΐίδοςς. 2. 

οὐκ ἤθελε δέξασθαι ἄποινα, ἐπεὶ πολὺ βούλεται ἔχειν τὴν κούρην 

8. προβουλήσεται ᾿Αγαμέμνων Χρυσηΐδα Κλυ- 
4, Χρύσηίς οὔκ 

᾿Αγαμέμνων 

αὐτὴν οἴκοι. 

ταιμ(ν)γήστρης κουριδίης ἀλόχου; (988). 
ἐστι χερείων Καὶ λυταίμ(νγήστρης (988), οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν οὔτ᾽ 
ἄρ φρένας οὔτε. τι ἔργα (1014). ὅ. ἐθέλουσιν ᾽Α χαιοὶ δόμεναι 

πάλιν ἑλικώπιδα κούρην, εἰ τό γ᾽ ἐστὶν ἄμεινον, ἐπεὶ βούλονται 

λαὸν εἶναι σόον ἢ (ταΐλον ἐμαη) ἀπολέσθαι. 
πατρὶ φίλῳ: Ἷ. 

6. δοθείη ἡ κούρη 
ἽΨ ε Ὰ .«Ζ 3 ΟΥ̓ Ὶ ΄. ν 
ἔστη ἱερεὺς Χρύσης ἐν στρατῷ Αχαιῶν καὶ 

ἐλίσσετ᾽ ᾿Αγαμέμνονα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς παῖς φίλη ἐτέθη πατρὶ ἐν 
χερσίν. 

δά 



ΤῊΕ ΑΡΗΒΟΌΙΤΕ ΟΕ ΜΕΙῸ5 
: Ποῦντα, Ῥατὶβ 

Μοτα σουησηοπὶν Κπονῃ 45 ἴδε ᾿ Ψαθι5 οἱ ΜΙ." ὙΠὲῈ 5ίδϊιια τγὰϑ 415. 
σονεῖθά ἴπ 1820 Α.Ὁ. ὁπ. ἴδε ἰβίαπαά οἱ Μεῖοβ. Τὶ οοῃϑίϑίβ οἱ ὕπο ρηϊθοῖραὶ 

Ρΐεςοβ, ᾿οϊπϑα ἱοροίθου ἄςγοββ [86 10}45 οὐ [88 ἀγάρεσν. Μοὶ ατί οὐ ος ἀδία 

(15 πποτκ ἀθοπί τοὸ Β.0, ΤΏ βέτουρ, βεσεὴρ ὅρυτο οἵ [με χοδάθββ βοὶθ ἔωχί 
δα (στεοῖς ἰάδα] οἱ ἔοσλδὶς Ἰονολίμοϑο. 



ΣἜΡΘΘΟΝ ΧΧΧΙ͂ [217-218 

217. Ποδά δηα ὑγαηβίαῦο: 

β ᾿ Πιαΐ, 109-.11} 
Ν [οἷ “ 7 

καὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπεροπέων ἀγορεύεις, 
«᾽ δ κτ ᾧ , ς , » ΠΝ ὡς δὴ τοῦδ᾽ ἕνεκά σφιν ἑκηβόλος ἄλγεα τεύχει, 110 

« Ἑ Ἂ 7 2 7 3} ᾷ 

οὕνεκ᾽ ἐγὼ κούρης Ἀρυσηιδος ἀγλα᾽ ἄποινα 

οὐκ ἔθελον δέξασθαι, ---- ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν. 

οἴκοι ἔχειν. καὶ γάρ ῥα Κὶ λυταιμνήστρης προβέβουλα, 
,- : ᾿ 5.7. αὶ " «Δ 7 1 ἤ 

κουριδίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἑθέν ἐστι χερείων, 
᾿ ΕῚ 7 20. Χ ᾿ ) Ἃ ᾿ Ε 2} οὐ δέμας οὐδὲ φνὴν οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. 116 
ἀλλὰ καὶ ὡς ἐθέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τό γ᾽ ἄμεινον" 

7 3. 5 Ἅ Ὰ ἤ δῇ Ἂ 2 7 ᾿ 
βούλομ᾽ ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι. 

218. 109. Τὴ γβ8. 106 15 Α σδυαθυηθοι ΤΩ Δ ]Κ685 ΒΥ ΘΘΡΙὩρ' ΡΘΠΘΙΤΆ] ΟΠΔΥΡΘΒ 
ὠροῖτιδῦ ΟΔ]ΟΠδ5; 1 υ8, 109 ἢ6 Ῥχοοθθαβ ὕο {86 ρῬδυυου]ασ, καὶ νῦν, 8 ῥσοοῖ 

οὗ Ηἷβ δββουθιου 8. ὑμαεν, 

110. ὡς: 1184,1. ΤῊ ψἘ80]6 αὐὐύυαο οὗ ἃ ρϑταθίησιοι ὑονγατα 8] μὰ 5 

15. ΟὩ6 οὗ βιηιθουῖμρ ΙΒ 6]161. ᾿ν 

111. ἐγώ: οὐορΒδίϊο, βῖποθ δ] θα ἢδα οἹαἰτηθα ὑμδὺ 1ὖ γγὰβ ἀρδγλθχη- 
ΠΟΙ, 8 πῸ οΟὔμϑυ, γῆ ψγὰ8 ὕο Ὀ]ΔταΘ ἴον 88 ρ]αρτιιθ. Ναθαν ἀρδ- 

ΤΊΘΤΏΏΟΤΙ τϑῖζο5 οὖ ἃ5 ΡΟΟΩ ἃ ὁ856 85 ῬΟΒΒ1016 ἴοσ Εἰτηβο]ῖ, δα τ θα] 0 }}8 

ΟὨΥ 088 τα]θούϊοπ οὗ ὑμ6 σδῃβοσηβ, δηἃ μ85 ποὐμίμρ ἴο βὰν οἵἨ ἧ {86 1ῃ 51:08 

ΜΏΣΟΗ ΒΘ μδᾶ Βοαρϑᾶ ἀφροῦ {Π6 οἹ] ρυεϊϑϑδὺ, δῃᾷ 0868 αϑγομὺ 6 μδᾷ βῃονῃ 

ὕο 86 ροά. ---- κούρης : 979, ὅ. 
112. αὐτήν: πμΠ6 ο11]8 ΟὟ 56], 88 οοῃύγαβιθα ὙΠῸ ὑπ γάμϑβοτχα. -- 

βούλομαι: »ΥΌΥ. --- πολύ : 780-781. 

118, ῥα Κλνταιμ(ν)ήστρης: 524, 988, ΤῊΘ οοττοοῦ βρϑι στρ οὐ ὑμ18 
ΆΤΩΘ 185 Κλυταιμήστρη, ΔΙ ΒΟΆΡΉ ρῥγϑούϊοθ)ν 811] τηοάθστι ὑθχὺβ. αν ἵἔλυ- 

ταιμνήστρη; δι ΜΘ οταϊπατ]ν Βᾶγθ “' ΟἸγυδουηπ βύγα " 1πὶ ἘΠΟΉΒΗ. 
114, ἐθέν [ξο7: 995. ὙΆΘΗ ΟἸἼΥΥ 5615 15 5818 ὕο 6 πὸ ΨΟΥΒ6 ὑμδη (]γ- 

ὑδοτη(αὐδϑῖτα, 1ῦ 15 ΟἹ]Ὺ ἃ ηούμο. ΨΥ οἱ βαγίπρ ὑπαῦ 5816 15 ΤΠ ΘὮ ΤΏΟΥΘ 

ῬΥΘίθγδθ]ο. ᾿ 
115. δέμας, φυήν, φρένας, ἔργα (ρξέργα) : 1014. ---- τι ; 780--781. 

ΑΥΟΥ βηθουῖπρ αὖ δ] Ομ, ἃ σδυαθιηῆουι Ἠδϑῦθῃβ ἴο δα Ὠ15 ουσὰ ἀθἔθῃβθ 

ἴον ποὺ δοοορύϊπρ ὍΠ6 τϑηβοσηβ δηᾷ τὑϑ]θαβπρ ὑ86 οἷ]. ΗΦ8 ἰβ οατϑία] 

ΒΟΥΘΥ͂ΘΙ ποῦ ὑο τηθυύϊοιι 18 οὐσα Ὀσαῦύδὶ Βρθθοὰ ὕο ὑμ6 ρῥχϊθϑὺ, νι θπῦ)ν 
Ἠ6 5 ἴπ Ἰονθ ψιῦ} ΟἾγ 618, ῈΟ 18 Π]ΆΘΗ ὙΟΌΠΡΟΙ ὑμδῃ 18 οῃ 16 

ΜΓ ἈΟΙᾺ Ἀ6 Βδά τηδιυϊθᾶ ἴῃ ὑπ6 ἄδγ5 οὗ 15 γουῦθὰ (κουριδίης), ἃ 5ἰ δα δίλοιι 
οἱ Ὁ86 βογὺ ψΈΙΟᾺ μὰ5 Ῥχοάποθα τἸλϑηγ οἵ ὑπ8 σου] ΒΒ τηοϑὺ ᾿πηὐθγθδυϊρ' 

86 
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ὑγταρϑᾶϊθθ. ΑΡΡδυθῃθῦ Π6 ψου]ᾶ 6 ποῖ ὕμδη Ὑ1ΠΠ}ὴρ ἴο σοὺ τἱᾶ οἱ 

ΟἸγυδοι (ΠΕ) ϑῦτα 81) ΠΊΔΥΤῪ ὕη6 910]. ΤΠΗ]οΥθα ἢ ὔθ]ν νγ8 ἃ16 δῦ Θῃ 6 ]Ὺ 
ἴῃ ὑπ6 ἄδτκ δβ ἕο μὸν ὑμ18 γγὰβ ὕο θ6 ἄοῃϑ. [Ὁ ψου]Ἱά 0»ὲ Ἰηὐογεβύϊηρ' ὕο 

Ἰζηον ΒΘ Υ Αρδιπθιηηοη ΒΔ 1 ΠΔΪπα ΒΟΙη6 Ῥγϑοῦϊοδ] χη θδὴβ οἱ ἅ15ρ08- 
ἴῃρ' οἱ ΟἸγυδοτα (ἢ) Θϑῦτα, ἃ5 ὈῪ ἀἴγοσοθ, οὐ Ὁ ΠΘΌΠΘΥ 015 15 Τμ Υ ] Ὁ ἃ ν]βίοι 
ΟΥ δ ὉΠΤΘΔΠ ΖΔ 18 ΠΡΌ 6535, δα ἢ8 δ ΟὨ]ΥῪ ἰΐγθ οἢ ἴῃ ὕμη6 γριὰ ἢΟΡ6 

ὑμοῦ Ῥϑυῆδῃ8 516 Τηδὺ α16 ἢτϑὺύ. ῬθυῆδΔΌ0Β 1Ὁ 18 ΟὨ]Υ 8Δηούθο. Θχϑι 016 οἱ 

“ ΜαρϑΊΘ, ΤᾺ Μη6 αὖ Αἰύν, ΡΥΘΥ ἃπα ἀουχ δμα οἹά, ἢ ΠΘΥΘΥ Δι Οὔ ΘΥ 
Μαρρίθ ὕο θ6 Ῥυτχομεβρᾶ ἴου ον οὐ ρΡ0]α. ΒΥ ἃ ὑγδρὶο βοτὺ οὗ Ἰτοπῖοδ) 

Ῥοσύϊο 7 βύϊοο, ΟἸγυδοση()ϑδύγω βούθ]θα δοοουμῦβ 1 Α στ θιῆσι ον ὍΡΟΙ 
15 τϑύασιι Βοσηθ, ὈΥ͂ Τυτἀουηρ᾽ ]τὴ, αν 1ηρ' ὈΥΟΥΘα 845 ἸΏ ΤΙ 7] ὕο Ὠΐτη 

ἂἃ5 ἢὮ6 δα Ὀ6θῃ ἴο Πδὺ ἴῃ 18 ἀῦΒομοθ, ΤῊΪβ νου] οὗ οουτϑο ΡῈ ὈσουρὩῦ 
γιν!α]ν ὕο 6 τοϊη 5 οἵ ΕΗ ογλΘ 5 ΠΘΑΥΘΥΒ ΠΘῺ ΑΡΘΘΙΏΘΙΏΏΟΙ ΠΘΤΘ ΤΏΘῈ- 
ὑὕϊοι5 ΘΙ 1816. 

110 Εἴ, Τηβύθαα οἱ ἀθδ)ῖηρ 1 ρθη θυ 165, Αρδι θη) 5060 1.65. ὑῃ 8 
ααδ110165 ΨΏΙΟΗ τᾶ ΟἿ Τ 5615 5661 ἸΟΥΘΙΥ ἃπα ἀθβίσα]6 πὶ ὨΪ5. 668. 

ΒΥ δέμας 116 τοῖοιβ ὕο ΠΟῪ βύδῦθιυ 0114. ΤῊ οἱᾷ Οτϑθῖβ ΠΘΥΘΥῚ 8661 ᾧο 

᾿ιᾶν Τουηᾶ ὑμ6 φῬοῦϊθ ραχύϊοι ]αυ]ν ΔΟΥΔ16, δια ὉΠΘΥ Θβρθοῖδ!)ν δα μγϑαᾶ 

ὙΓΟΤΩΘῺ Οἵ Ἰᾶτρα ἃπᾷ ἱἰτωροβίπρ βύαασθ. ΒΥ φυήν. Π6 τοίθυβ ὕο στᾶσϑ οἱ 

Τουτὰ δα ἰθαύατθ, ἀπ φρένας ὈΓΟΡΔΌΪΥ τθῶπΠ5 ὑπδῦ 5η6 νγὰβ οἱ δὴ δῇεοο- 
ὑϊομδῦθ αἸβροϑιθίοη, τ] γ] Πρ ἃ τδΥκοα οοηὐτωβὺ 1 118 σοβροοῦ 1 Ὠ18 

οὐ! ΟἸγύδϑχηῃ (μ)εδύσα. ἴὶ οὔμου ψογᾶβ, “ ΜίαροΙθ 15 χοῦν ὕο Ἰοὸκ αὖ, 

ΜαροΙΘ 5 ᾧ Ἰονϊηρ 1858. Απαᾶ θη, ὕο σόν 811, ἢ6 σϑίθυβ ο ἔργα, ΠῚ 

ΔΟΘΟΙ Βητηθηΐύβ. ΤΊθθ6 το ποῦ οἱ ὑπ δἰρη εν Ἰπιρυδούϊοαὶ βοχὺ βοσαθ- 

{1165 Τουπμα ἴῃ τηοᾶθσῃ ἀλπηθβ, θὰ ὉΠ8 ἔργα οἵ {815 γουπρ' Δαν, το ἢ 
Του Πα ΒΟ ἢ. ἃ ΥΘΒΡΟΠΒΙγΘ ΟΠΟΥά ἴῃ Α σΔΤΩ ΘΥΏτ ΟΣ 5. ΒΟ], ὑγοτΘ ΠΟ ΒΟΥ ΣΟΙ ν 
ΒΟΘΟΙΏ ΒΗ ηδ. 8506 ψγὰβ ἀοι ύ]685 ἃ φΟΟα οοοὶς (“ ΕῸΣ Ῥοδυαΐν που 

Π6]Ρ 11 νἱῦ]65 15 οο]4, δηα Τόν δἰη Ὁ ΘΠ ΟΡ ἴου ἃ ΒΟ] αἼου 7), οου]α 5Ό1Ὲ 

δ ἃ πᾶνε, Καρῦ 15 βοϊαϊον μαὰὖ ποαῦ δηα ο]681, δηα βῶνν ὑο 1ὖ ὑπαῦ Π15 

οἹοῦ 65 Ὑ676 Ἰσθρῦ ῬΥΟΡΘΙΥ ταθπαϑᾶ, 
116. καί; δυθη. -- εἰ τό γ᾽ ἄμεινόν (ἐστιν): Αρθπιθιηποη 501} σψοῦ]α 

τη τηδῦα ὑμαῦ 1ὖ 15 ποῦ ἴοΥ ὕμ6 Ῥοϑϑῦ, δῃ!ἃ ἤδκοβ δαγδηΐαρα οὐ ὑμ18 ὀὁρρου- 

δα ἰῦν ἴοσ Ὁποῦ ον ἱπηπθηᾶο αὖ ὕΠ6 ΠΟ ΘΌΥ οἱ ὑμ8 560. 
117. ἤ: γαΐδογ ἰδίαν. 

βϑοῖπρ ὑμαῦ 6 88 ὕο ρον ἢδΥ 10, ΑΙ ΡΔΙΘΊΏΟΙ τη 65 86 Ὀοϑῦ οὗ 088 
σιυαδύϊοι,, δα ὈΥ ὑπο δἀατοη οὐ {6 Ἰαδῦ ὕνγο νϑυβθβ (116-117) οἰ δοῦν 
ὙΊῺΒ ΟΥ̓́ΘΥ ὕΠ6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΒΟΪΑΙΘΥΎ ὕο 15 5146, δὴ ἱτηροτύδπὺ σοπβιἀθσαῦϊ οι 

ἴῃ Βυρβοααθηῦ ἀονυθὶοριηθηΐβ ΤῊ1Β 15 ἃ φΟΟα ΒΡΘΘΟΙ 8η4 Μ61] ΨψουκΚϑα 
ουὖ 1π ΘΥΕΥΎ ΜΑΥ. 

ΤῊ ἐγώ οἱ ν5. 117 ϑοῆοθβ με ἐγώ οὗ ν8. 111, ἅμα οβθοθνθιυ γί θϑ 

8 Δοσιβίιοη. ὑ]ι6 6 τη8α6. 

δ0 
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919, Τταηδίαίεα: 

1. οι ΡὈΙΓΟΡΘΒΥ ὅο {Ππ0 1[λάμπδδηβ δὴ ὨΔΥΔΠρΘ [ΠΘΙῺΩ, 

βαυτηρ ὑμδῦ 1015 οὐ δοοοαῃΐ οἱ τὴρ μαῦ {ΠῸ6 ἔγρο- οοίον ἴ5 

οδΌΒΙηΡ ὑῃθ 1) οΟ 55. ἡγοῦ. 2. ΒῸΓΙ {1185 (θᾶ 80}}) {11 

ἔγθθ-ϑηοοῦθυ 85 οααθθα ΠΠΔΗΥ͂ ὑγΟΘ8 ὕο ὅΠπ6 ΑΟἤδθᾶηβ, δη Π6 

ν0111 501} οὐαϑθ ὕπθη), Ὀδοδαθθ ΑΡΔΠΠΘΙ ΟΠ νγὰβ ποῦ Ὑ11Π1Πρ' 

ἴο δοοορῦ ὅπ 80:6) 1 ἃ ΥὙϑηβοιηὴβ ἴῸῚ (01) π6 Ὀτισηύτογρα 
ῃηϑάθῃ ΟἸγγβοῖθ. 8. ΑρϑΙΏΘΙΏΠΟΠ ὑγ]Βη6 4 ἤο πᾶν ΠΟΥ δὖ 
ΒΟΠΊΘ, 5106 ἢ86 φ,ΊΘΑΟΙΥ ῥὈσθέοσυθα μθὺ ὅο ΟἸγίαθιη (ἢ )οθύσα [118 
Ἰανγία] νν18. 4. ΟΠ γβϑῖβ 156. ποῦ Ἰηθυῖου ὅο ΟἸγθῃ (ἢ )οβϑύτγα, 
δἰθμου ἰὼ Ρα]]ᾶ, ἴῃ Ὀθααῦν, ΟΥ π᾿ ΔΟΘΟΙΩΘΠΙΒΙΘηἶθ. ὃ. [11 

ὑπᾶῦ 15. Ὀθύθθυ, Ασϑῃ ΘΠ 0Ὲ. Ὑν1}} 06. ΜΠ]ηρ' ὕο σίνο Ὀδοῖὶς ὑΠ6. 
Ῥτιρηῦ-ογϑα τηδϊάθῃ ὅο ΠΘῚ ἀθαν [αὔ]ου. 0. Υὸ ψιβιθα {116 
ΡΘΟΡ16 ὕο Ὀ6 588 γαύῃϑυ ὑπ ὕο ῬΘιΊΒἢ. 

ΠΌΡΟΝ ΧΧΧΥ 

ἸΒΕΕΟΌΣΑΝ ὙΕΕΒΒ ΙΝ -μι, εἰμί, ΑΝῸ ἘΝΟΙΙΤΙΟΒ 

πιὰ, 118-195 

“Ὅ20. Τρ ἢ ἴπ6 οομήασαύίοι, ὁΐ εἰμί τῶν ὐν 964, ας 

τε 558--δῦ9. 

421. Ο»ίιϊοπαΐ : 

222. ΝΟΟΑΒΙΙΑΗῪΥ 

ἀγέραστος, η, ον ΙΓ Ποὺ ἃ ὈγῖΖθ οἱ ἑτοιμάζω (ἑτοιμαδ-), ἑτοιμάσω, ἡτοί- 

ἨΟΠΟΙ (γέραϑ). : μᾶσα ῬΥΘΡΆΙΘ, τηᾶϊτα γρδᾶν. 

ἀμείβιω, ἀμείψω", ἤμειψα, ἠμείφθην" κεῖμαι, κείσομαι 116, Τ66}}1|6, ΤΕΡΟΒΘ. 
Ἐν δὴ «ἔξ - 

(Θχ)οβδῆρο; (ρηκί.), ΔΉΒΨΟΥ, κὕδιστος, ἡ, ον Ἰποϑὺ ρ)]ουίοιβ; 
ΤΘΡΙΓΥ. δΈροτί. 

αὐτίκα ᾿χηγησαϊούοὶγ, Του 1 Π. λεύσσω (λευκ-) 560, ὈθΠηο]ά, οὈ- 

γέρας, αος, τό 7126 (οἱ ΠΒΟΠΟΙ). 561γο, 1 00κ. ! 

δατέομαι (δατ-, δατε-), δάσ(σ)ομαι, ξυνήιος, ἡ, ον ΟΟΙΏΤΩΟΙ (βύοοϊ ῬοΒ- 

ἐδασ(σ)άμην, δέδασμαι αἰν1α6, α15- Β65510}8). 

ἰχ!]σαῦφ, 8]}1οὐ. οἷος, ἡ, ον 8]0η6, 5016, ΟὨ]Γ. 

δ᾽ 
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ποδ-άρκης, ες ϑνὑ1οοὐθᾶ, 4010. πῶς ΒοῪ ἢ ἴῃ μα ψψὰν ὃ 

Τοοὐοᾶ. φιλο-κτεανώτατος, ἡ, ον δ1:0671. τηοδῦ 

πού (ἐποί.), ΔΥΥ ὍΘΥ, ΔΉ 6.6, ΔΙΥΔΥΪΟΙΟᾺΒ, τηοϑὺ ΡΥΘΘΑῪ οὗἉ ρδίῃ. 

ΒΟΙῚΘ ὙὙΑΥ, ΒΟΙΠΘΎ ΘΓ, ΒΟΙΠΘΠΟΥἍ, 

ῬΘΙΒΔΡΒ. 

Ποειναύϊννοβ - διήοθρα, διθόθροδῃ (5698--598)., ροᾶ- (101). 

2923. 'Γτδηβίαίο: 

1. ἑτοιμάσομεν αὐτίκα γέρας ᾿Αγαμέμνονι, ὄφρα μὴ οἷος 
᾿Αχαιῶν ἔῃ ἀγέ δε γὰρ οὐδὲ ἔοικεν. 2. πάντες ᾽Α ὶ χαιῶν ἔῃ ἀγέραστος, τόδε γὰρ οὐδὲ ἔοικεν. 2. πάντες ᾿Α χαιοὶ 

ῃ Ψ ΄, 3 , ᾿ , 
λεύσσουσιν ὅτι γέρας ᾿Αγαμέμνονος ἔρχεται ἄλλῃ. ὅ. ἡμει- 

ψάμεθα ἄνακτα καὶ εἴπομεν. 4. ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς 
᾿ 4 ΝΥ Ν ᾽ 7 πῶ 7 Ἀ εἶπε μῦθον κρατερὸν ᾿Αγαμέμνονι κὐδίστῳ, φιλοκτεανωτάτῳ δὲ 

πάντων ἀνδρῶν. ὅ. ᾿Αχαιοὶ ἐκπέρσουσι πολλὰ ἐκ λᾶῶν 

πολίων καὶ δάσονται πάντα λᾶῷ. 6. οὐ δώσομεν γέρας ᾿Αγα- 
μέμνονι, οὐ γὰρ ἔχομέν που ξυνήια κείμενα (1027). 

224. ρδα δῃηα ὑγδηβ]δίθ : 

Ἰδαΐ, 118--195 

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ' ἑτοιμάσατ'᾽, ὄφρα μὴ οἷος 
᾿Αργείων ἀπεράστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοικεν " 

λεύσσετε γὰρ τό γΞ πάντες, ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. 120 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς - 
ε ᾿Ατρεΐδη, κύδιστε,  λοιετεαγοΤατε πάντων, 

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας βεγούύμοι Αχδιδ 

οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήια κείμενα τ ν να, 

ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται, 125 

225. 118, ἐμοί: 997. Τῦ 15 ὑ1|8 ΠΥ ΘΒΟΙ 8016 ἀθτηδηᾶ, ΒΟ ΑΘἘ11165 
Οἡ Ὀ6. 81 οὐ ὕὉῃ6 Ῥθορὶβ 6615 οδἹ]ϑᾶ Ἄροιμ ἤο ΟΡρΡοβθϑ, ὑμβαῦ ργονοΐζσθβ ὑΠ68 

[αὖϑὶ σαδττοὶ. 

119. «Ἑνθῃ 11 1 5ῃου]ὰ ποὺ ἀριπδηῃα 4 γέρας 85 ΣΕ ἄπθ ὑὸ πι6 ἴῃ 

τούτη ἴοὺ ΤΥ ρίνιηρ ὈΘΟΚ Τηΐη6, ΘΟΙΏΤΠΟΙ ἀθόθθου νου] τϑαυῖσθ ὑμαῦ 

ὑπ6 Κίηρ βΒῃου]ᾷ ἤᾶνθ οὔθ, ἃηα ὑμὰβ ποῦ 6 ᾿δοϊζηρ 1ῃ 0815 τιδῦσου οἱ 

. ΒΟΏΟΥ, ΨὮ16 411 ὑῃα οὔῃου ομίθἔνωιηβ ἤᾶνθ ῥυῖζθβ." ΤῊΘ6 ροββϑββίοι οἵ 

ὑΠ6 γέρας γγχὰ5 Ἰοοϊτθᾷ ὍΡΟΙ ἃ8 ἃ τρϑιὶς οὗ ΒΟΟΣ ἄπθ ὕο τοῦ] βἰδυϊοι ; 

δ8 
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ἕο σῖνθ ο1ι8 γ7)ὲ8 ἤο Ὠόποὺ 1186 Κἰηρ' ἃπά δχδ)ὺ 815 βύθθοι ; ὕο ὑδικθ Ὁ δΌΨΘΥ 

πιυμβουῦ ἄχθ τϑοοτῆρθη8βθ ΜῸ5 [6] 88 ἃ Κϑθῃ ἄϊβρταοθ. Τΐβ ὑμ6 ΔΥΠΙΥ 

τηυϑῦ Ῥγονοηῦ ΕΥ̓͂ ρἸνίπρ' ΕΪΤ) δὴ Θαυϊγδ]θηῦ ἴον ὑμ6 ρῥυΐζα ἢ6 ἰβ δρουῦ 

ἴο δΒαττοιἄοσ. ὙΠῸ ΑρΔΙΜ ΘΙ ΟΠ Β ἀθιηδηάᾶ 158 ργοτηρύθα ὈΥ ἷβ ἔθο)ηρ 
οὗ ψουμπαθαᾷ ομου, δμα ὈΥ 15 ἱῃ ποσυθηῦ βθη86 οὗ ὑπ6 ργογορσαύνθβ ἄπ ἰὸ 
Ὠϊ5. οχαϊ θα βυαύζοι, δηὰ ποῦ ὈΥ̓͂ ΔΥᾶΤΊΟΘ ἃ5. ΑΘὨ1]168 ὑμιη]τβ (ν5. 122). 
ΤΊ ᾿π͵]υβύϊοθ ἴῃ 18 οἱαΐτη ΘΟ βίϑῦβ ἴῃ 818 ἀθιηδπα ἔοσ Ἰτηπιθᾶϊδίθ 
(αὐτίχ᾽) τοοοσαῦθι86, ΜΠ1Ο ΑΟὨ11165 ΟἸΘΑΓῚΥ 5μονβ ὕο Ἠ6 ᾿πρσδοῦϊοα}]ο, 

αὶ μουὺ οοχῃηλ)ύϊηρ' ἂτι Ἰη7αϑύϊοθ ὕο ὕὉῃ6 οὔμοσβ, Βαῦ Δ0Ἐ11Π165 απζογὔα- 
ῃδύθΙΥ ρῸΘ5 ΘΕ ΟΧΘΙΥ ὕοο δ. ἴπ 1 ΒΌ] ]1ηρ' [Π8 Κῖπιρ' Πα δΔοοιβίηρ Εἴτη οὗ 
δινδτῖοθ θογομα 81] οὔ χ τη. 

τς 120, ὅ -- ὅτι; {ἐλαί. --μον: ἀαὺ. ΟΥἨ ἱπύογοβῦ, ΟΥὁἠΎ Ῥοββίθ!γ οὐ ἀϊδβαάγδῃ- 
ἴᾶρθ, 991-998. 

191. ΑΟ}11165, σῆο ἢδ85 ΒΤ ΟΠ Θα Ὁ} 6 ΔΒΒΘΙΆΌ]Υ Πα Ὑχ0 Ὠδ5 Ῥτοτ 566 

Ῥχούθουύϊζοῃ ὕο δ] 8, 15. ὑμ6 Ἰορῖοδὶ οαπαϊάδῦθ ὕο ΔΏΒΥΨΟΥ Α ΡΔΙΠΘΙΏΏΟΙ, 
ἃ ἃ ἀου 1685 8}1 ουὐ95 οσθ ὑυσηθα ἴῃ ἢ15 αἀϊσθούϊοῃ ἃ8. ἀ σϑιηθσήμοσι Ηπ- 

Ιϑῃθᾶ [18 βΒαταῦρᾳθ. ῈΘ ΤΔΏΠΘΙ ἴῃ ΒΊΟΝ 6 ΤηΔ 65 ΤΘΡΙΥ͂ Θοπιῆστηβ ὑῃ6 

ΒΙΒΌΙΟΙΟΏΒ Οὐ Αρδηλθῖήποι ὑμπαῦ 6 ἴοο 15 ρου ηρ ὕο τοῦ Ὠϊΐη οὗ ΠΪβ5 
ῬΥΙΖΘ, δῃᾷ μ6 ὑμ8 ἄταννβ ἌΡΟΙ 1110 56} 88 Ῥο]ὺ ΨΨΏ1ΟΒ 8 τϑϑάγ ἴο 141] 
δΡΡδυθηῦ]γ ΔΉ ὮΘΥΘ. 

122, ΑΟΏ11165 185 80 οχοιϊύθᾷ Ὀζγ ὑμ6 ἀθτηδμπα οὐ Αρδιηθιηποι ὑμαὺ ἢΘ 
Τοτροῦβ 1118 ἸΏΒΏΤΘΥΒ ἃΠα ἃἀοθθ ποὺ ΒΠΟ ὈΓΌΡΟΣ ἀδίοσθμοθ ἤο ἢὶδ 
ΘοΙμτηϑηογ-1Πι- ΟΠ 16, ΄ 

125 15 ἃ τ οσΙΟα] απϑβύϊομ, δηα 18 ΘΙ ρΡ]οΥϑα ἃ5 ἃ ἀβθνοθ ἔου βύδ ϊπρ' ἃ8 

ΒΟΣΟΤΙΡΊΥ ἃ8 ῬΟΒΒ1016 ὑῃδὺ ὑπ ρυϑαὺ- μϑαχυθαᾶ Ασμδθᾶμβ οδηποὺ ΡῈ δχρθούθα 
ἰο ρίνγβα ἃ ρυϊζθ. Τὴ ὕνο ζο]]ονίπρ νοῦβθ85. χρη ΨΕΥ͂ 0815 15. ὑγῈ6. 

ΤΟ ἔοσιῃ οἱ 818 χπθϑύλου ψου]α ἸΤΉΡΙΥ ὑμῶῦ ἀρϑιηθσηπομ 5 σθαπϑϑὺ 15 

ΔΌΒαΤα. 
124 : Ἰιτοῦθβ, 1 ᾧ ὕοποὴ οὗ ὑμ6 βατοαδβύϊο 1 πολλά. --- τί ; 780-781. --- 

ξυνήια : τιϑοα Βι ὈΒύδη νον, 1027, ΟΠ οι δίΟΥ 68. 

195, τά, τά: [86 ἔτϑῦ οἱ ὑϊιθϑθ βῃου]α 6 ὑχσδηῃβιαὐδα 845 ἃ το] αὐϊν, ὑμ8 

Βθοομα ὃ5 ἃ ἀοιπομϑδύγα Πϊνϑ ᾿8θα βυθβίδηψινοιυ : ΚΠ λαίξοσυον τῦ6 ἰοοΐξ α8 

»ίωπεαον . . . {ιθδθ μανε δον ατοϊ(οιί. --- δέδασται: [018 ὕθηβθ ψου]ᾶ 

Ἰηἀϊοαῦο ὑμαῦ {88 τλδύθοσ 18 βουθθᾶ, δπα ποῦ ὑο 6 τϑοομπβίοσθα. ΤῈ6 

ατοθκβ δά δἰσθαάν οἂρύυχοα δηα Ὁ] ἀοσθα ἸηδηΥ οἰὔϊ65 οὗ {16 Ττοδᾶ, 
Ῥαὺ μδᾶ ποῦ γοῦ Ὀθθπ 8016 ὕο ὕαϊςο Ττου. ΤῊΪΒ γϑῦβ σγουἹᾶ ᾿Ἰπάϊοαύο ὑπαῦ 

86} Βδᾶ διχοδάῦ πιθοῦ ιῦ σομβία στ ]8 βιοοθββθβ, δ ὑμαὺ ἃ ΡΟΟΑ]Υ 
διηοιηῦ οὗ 5ρΡ01} Ἰιδᾶ Ῥθθὴ ὑδκθη πα ἀϊβυυθυύθα διηοηρ ὑπ 80] 1678. 

ΤῊ18. Ὀοοὺγ ξοστηθά ὑπ σμϊοῖ Ἰπάποθσηθαὺ ὕο ὕμ8 ΟὙΘΘΪΚ ὙΨΔΙΥΊΟΙ ἔου 61- 
σαρὶηρ' ΡΟΣ ΒΌ 0 ἢ Θαὔθγρυῖβθ8. [ἢ βϑοιηρ ὉΠ86 οδρύστϑα οἰὐ168, 08:6. τῇ 818 
1 Βα  αιῦβ ΤΟΥ Θ ἈΒΆΔΙΠΥ ταῦ ἴο ὑπθ βυνοσᾷ, 8116 ὉΠ 6 ἔθυη8]65 ὑ7θ 16 τηδαθ 
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226. 227] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

5]ανοβ δα αἰδυσι θαὐθα θο ὑΠ 6 ΔΥΤΩΥ 85 ὉυὶΖθ5. “Δηᾶ ΦΏ6Υ ψαυτϑα ἀραϊηβὺ 
{ῃ6 Μιάϊαμῖνθβ, ὃἃ5 Φϑμόνδῃ μδᾶ οοχητηδηᾶθα Μοβαβ; δηα ΤΠ6Ὺ 516 ἃ}} 

ἐῃ6 τηϑῖθϑ..... Ἀμᾷᾶ {μ6 ομίάστθῃ οἱ [βγϑθὶ ὕοοὶς ἃ}}] με ποῃιθῃ οἱ 

ΜΙάτϊαν οαρύϊγο8, δμα ὉΠ Ἰ100186 Οη65, ἃηα ὕοοῖ 88 5Ρ01] Οἱ 811 ὑῃθ1τ 
οαὐῦ]6, ὡπμᾶ 811 ὑμῖν ἤοοϊζβ, πα 8}} ὉΠ6Ὶ. ροοᾶβι πα μου Ὀυτηὺ 81] 
ὑμοῖστ οὐδίοβ ὙΒοσθῖη ὑμογ αἀνοὶῦ, ἃπα 8}} ὉΠΟΥ͂ ΡΌΟΑΙΥ οδβὺ]88. τ] 

ἢτα.᾽ 

«Ὑ ΏρΘη ὕμοι ροσδὺ ἔουῦ ἢ ὕο τὰν ἃρδίμϑὺ ὑμῖγ6. ΘῃΘΙΆ165, μα Φθῃ ον} 
ἢν αοα Ππδύῃ ἀοδ]γϑγοᾶ ὕμθιὴ ᾿ἰπῦο ὑῃγ Παπάβ, ἀηα ὑῃοὰ Παβὺ ὕδίζθῃ Ὁμθτα 

οαρύϊνγα, δηα βθοϑὺ διποὴρ ὕῃ 86. οαρῦϊν 68. ἃ Ὀθδαῦ}] πψοιμδῃ, δα Παβϑὺ 8 
ἀοϑῖίσθ αηΐο πθσ, ὑμαῦ ὕμοι σοι]αοϑὺ ᾶγθ ΔΘῚ ὑο ὑῃγ ψ|[6:; ὑπθη μοι 

51Πα]ὺ Ὀγΐπρ ΠΡ Ὠομ16 ἤο ὑπϊπ8 ὨουΒ86; ἃ πα 588 5}}4]}} βΒῆδγθ ΠΟΥ ἨΘδΩ͂ διυᾶ 

ῬᾶτγΘ ΠΥ π8115. “6. ὑποὰ οοχηθϑὺ ὩἱρῚ αηΐο ἃ οἷὔγ ἴο ἢργὺ ὡρδϊηδῦ 
1ῦ, Ὁ Θἢ. Ῥχοο] τη Ρθᾶθ8 απο ᾿Ὁ. Απα 1Ὁ 588}} Ὀ6 1 1ῦ τιαῖκα ὕΠ|66 ΔΉ ΒΟΥ 

ΟΥ Ῥϑδοθ δηα ὀρθὰ απῦο ὕη66, ὉΠ Θα 1ῦ 514}} Ὀ6 ὑμαῦ 41} ὑπ Ῥ6ορ]α ὑπμδῦ 15 
Ἑου πη ὑπογθὶπ 5Π4}} 06 ὑυ])υύατιθϑ αρῦο ὑΠ66, ἀπ ὉΠΘΥ 51}8}} βοῦν 0866. 
Απᾶ 1 1ὖ “1}1 χηαΐτθ πὸ Ῥϑᾶθθ ὙΠ: Ὁη66, Ὀαὺ γ711} τη Κ6 γῶν ἀραϊυϑῦ Ὁ1166, 

ὑμθ ὑμοὺ 5ῃα]ὺ Ὀεβίθρα 16 : δια θη Φθον δὴ ὑπ γ (ἀοὰ Δ ἀρ νοσθα ὃ 
ἰηύο ὑδβίπι μδηα8, Ποιὰ 88] βιῃϊῦθ θυ ΣῪ χὴ8]6 ὑΠοτθοῖ τυ ὑμ6 βᾶρϑ οἵ 

ὑμ6 5υοσα : ὰὺ 0886 νγοσηθ, δα Ὅη6 10018. Ομ 68, πα Ὁη6 οαὐ]θ, δια 8}] 

ὑδαῦ 15 ἴῃ ὍὉΠ6 οἰΐγ, ουύϑῃ 41} ὑπ 6 5Ρ01}] ὑβουθοῖ, 5π810 ὑπο ὕαϊζο απῦο ὑῃγν- 

5611: δα ποὺ 584} ϑαὺ ὑπ6 5001} οἱ ὑμβῖπιθ ϑηθγαΐθβ, ἡ ΒΙΟῊ 6 μου Ὲ ὑὮγ 

(ἀοὰ δὴ σίνϑη ὕῃ66." 

296, ΤΙΥοηβίαύο: 

1. ΤὴΘ ΑομδθαΙΒ Μ0111 ὍὌΤΘΡΑΤΘ δηούῦμου. οἹὺ οἱ ΠοΌμΟΡ ἱππι- 
θα ]αύθ!ν ἴον Αρϑιημθιηηοῃ, 10 ΟΥ̓ΘῚ ὑπμαῦ ἢοῦ ΔΙοπ 6 οἱ 411] {Π6 

Αὐρίῖνοα ἢ6 τηδὺ Ὀ6 νυνιθῃοιῦ ἃ ὈΥΪΖΘ ΟὗἩ ΠΌΠΟΙ ; ἴον 1ὖ 15 ποῦ 
ΒΘΘΙῚ]γΥ 50. 2. ἼΠΘΥ 81] 566 ὑμαὺ ὑπ ρυῖζθ οἵ ὕηβ Κίῃρ ἰδ 
σοϊηρ ΘΙβθυηθιθ. 8. ῬΠΟΙΘΌΡΟΣ ἃ11 ὕΠ86 Δοπαθδηβ δηβυνοιθα 

16 ϑιψι{-Γοοὐθα, σοα-Πκ6 Δ 6ΉΏ11165. 4. ΤΠ βοὴ οἵ Αὑγθαβ 

νγὰ5 ὍὉΠ6 τηοϑὺ ῥἹοσυίουβ, θὰῦ ὉΠ6 ἡγοῦ νΘΤΊΟΙΟΌΒ. ΟἱἨ ἃ] τηθη, ᾿ 

ἴου Ἠἢ8 νγὰβ ποὺ ψΠΠ]Π Πρ ἴο ρῖνα 8. ΟὟ ὈΙΪΖ6 οἵ Βομοῦ Ὀδοῖς, 

ὕο μοι "υ»εϊονθα ξαῦπϑι, Ὀθοϑαβα 1 αἸαὰ ἢοῦ 566. ΤΏ ΠΥ ΘΟΙΏ ΠΊΟΙΙ 

(Ββὔοτ98) ἱγιηρ' αροὰαῦ, δηἃ ψηδῦ π6 στραύ-βου θα ΑΘ Β 
δα βεαοϊςθα ἔγομῃ Π6 οἵὐθ5 μβδα Ὀθθὴ αϊνιθα, 

227}. Ορέϊοπα!. Αἱ {8 ροΐνιέ ἀγιοίδιον γουΐοιυ, δἰγγυῖαν ἐο ἐΐι6 

ον αὐ ἐδα ομὰ 95), 1ϑϑόου ΧΑΧΡΊ], βλοιμα δ ἐαξοη. 286ῇογε 
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ΠΈΕΒΒΟΝ ΧΧΧΥ͂Ὶ [228. 238 

σοΐηρ Κωγέλον ἐδ δέ οηί δῃομία πναΐα α οἶδαγ, δϑδορ φῇ αἰΐ ἐδὸ 

7ογηιδ 9 αἰΐ ἐδ τοιιδ, ργογουδ, απνα ααοοίέυοα, απνά ἐδ πυογῦϑ 

λύω, τρέφω, ἵστημι, τίθημι, δίδωμι, ἵἴημι, «πὰ εἰμέ, ἔγι αἰΐ νοΐο68, 

ηιοάο8, αγια ἐδγι868, εὐϊέλ, δροοίαϊ αἰξογιίοη, ἐο ἐΐλο ραγίϊοίρι68. ἀπά 
ἐγιβηϊέλυθδ. Πὐορεαΐ ἐλὲ αἀγεϊί 707 ἐλ6 ἤγδέ διυπαγοά απαὰὶ ἐιυοηέν- 
βυο υογδ65 ἦν ἐμι6 ἰοοσαίίογυ 9 Κογηνδ, αϑ αὐ ἐς ἐπα Γ᾽ 1, 88οΉ, 

ΧΧΥΗ. «-Οἰομέψ οὶ εὐγίξέοη, τὐογῇ δἠοιμία δὲ σίνογι, ἐοσοίδον 
μτὐὐέ ογαί γοοϊξαζίοη. 

ΠΕΡΡΒΟΝ ΧΧΧΥῚ 

ΙΒ ΒΡΟΌΤΔΑΝ ΨΕΕΒΒ 

στὰ», 126-182 

228, ϑόυὴθ νϑΓῸΒ 816 [ουιηθα [ἢ 58116 ἃ8. ΤΘΡῸΪΔΙ νΘΡῸΒ 1ἢ 
-μι ἴῃ ὑμ8 ρυθβθῃῦ δπα ἢσχϑὺ δουϊϑὺ βυβϑύθιηβ, Ὀῦ ἃτΘ ἸΏΟΤΘ 
ΟΥ 1685 ἸΤΥΘΡΊΪΆΣ ἴῃ οοτύδιη τοϑρθοῦβ. Βοιηθ οὗ ὕπ686 ἅο ποῦ 

ἤανθ 06 βθοοῃᾶ δουϊδῦ. 5Ὸ [87 ἃβ. ὕπθυ ἤδγθ οὔμϑι" ξΟΓὨΒ 

[Π6Υ [Ο]]ονν 116 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗ λύω. 
229. Οδγύδϊη νου δῶν βθοομα ρουίθοίβ δῃηὰ θ᾽ ρου θοῦβ 

γιύμου ὅμα ἴθηβο βυαΐῆχ, ὑμ6 βᾶπιθ ἃ5. νυ 1 -μ. 'ΓΉΘΙΙ 

ῬΘΙΒΟΙΔΙ] μα ϊηρδ ἅτ δα θα αἸΤΘΟΟΥ ὕο {Π86 νϑ ΓῸ βύθιῃ. 

2380. 1 {815 οἶδθθ ὈΘ] ΟΩρΡΒ 86 τ ρσι]αν νου οἶδα (2α ΡΥ]. 
οἱ ἔἘεΐδω, τι Ῥ͵ΓΘΒ. τη 10.) ἀηοῖῦ, Ὁ Ὠ]Οἢ 5. ποὺ ΤΘα.Ρ]11- 
οαὐρᾷ. 78 ρ]αρογίδοῦ (σι ηρϑυῖθοῦ πθϑ 0.) 5. ἤδεα 
ἐηοι. 

281. Τιθαῶστὴ ὅπ ΘΟὨ]ρΡΌΙΟΏ οἱ εἶμι ὁοηῖο, σο, φημί βαν, 
δρθαΐ, ἣμαι 51ΐ, 6 εραἰοα, κεῖμαι ἰΐο, γοοϊζγα, π6 ῥϑγίθοῦ 
[οἶδα ζηοῖυ, μὰ {μ8 βθοομᾷ ρογίθοῦ (νι μοὰὺ ἔθηβθ ΒΆ ΠΧ) 

Οἱ ἴστημι 86ΐ, βἰαηα, 924, 96.909. 

282. Ορέϊογαί : 

238. ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΒῪ 

ἀπο-τίνω {(τει-, τι-, τινΕ-), ἀποτίσω, ἀπετίσθην" τορᾶν, τρααϊύρ, τροοσὰ- 

ἀπέτισα, ἀποτέτικαξ, ἀποτέτισμαι", ῬΘΏΒ6, ὔοῃθ ἴου. 
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234. 235] 

ἐξαλαπάζω (ἀλαπαγ-), ἐξαλαπάξω, 

ἐξηλάπαξα 5801 αὐξοη]γ, ἀθβέγου 
αὐΐοι!γ. 

ἐπ-αγείρω (ἀγερ-), ἐπήγειρα, ἐπαγή- 

γερμαι, ἐπηγέρθην οοἸ]Θοὗῦ, σαῦθοΥ 
(ὑοροί 1). 

Ἐἐπείκω (Εεικ-, Εοικ-, Ετκ-), ἐπ-έοικα, 

ῬΘΟΤΙ͂ ας γγεβ. Ὀ6 Βθϑίη]γυ, "6 Αὐπρ' 

(οὐ Ποὺ, 8150, ἴῃ 8414 1010}}. 
ἐυ-τείχεος, ον Χ016}1-τγ8116α. 

θεο-εἰκελος, ἡ. ον σΌΑΠΙΚΘ. 

κλέπτω (κλεπ-, κλοπ-, κλαπ-), κλέψω, 

ἔκλεψα, κέκλοφα ἘΞ, κέκλεμμαιἘ, 

ἐκλέφθηνἑ (ἐκλάπην) Ἑ 5ύθδὶ, 6 

βύθα! γ, ἀθοθῖνρ, Β146. 

“νόος, οὐ, ὁ τηΐπᾷ, ΡΙδπι, Ῥτροβο. 

ὅ δε, ἥ-δε, τότδε Γ}15, ὑμαῦ ; 6, 586, 10. 

ὠπκοὕτω(ς) δ 18, 50, πὶ 615 Ὑγ8γ. 

παλίλ-λογος, ἡ, ον σαύβουθᾷ ἱορϑῦῃου 
διραῖτι, τθ- ο]] θούθα, τ- βϑογ Ὁ]6ᾶ. 

Ἰ)οΥυιναύννοα : 

«Πράτοῃ, -τηϑίρθυ : 

ΡΙΥ. 

9284. ΤΙΔΠΉΒ]αία: 

ΚΙορυο-τϑηϊδ(ο)), 

ὑτῖ-Ὀ]6 (0), -ῬΙΚ, -ροπο-τηθύσυ, -τηθύθυ, -ροῦ : 

ἨΗΟΜΈΕΒΙΟ ΟΒΕΒΚ 

παρέρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλυθ-, ἐλευθ.), 

παρελεύσομαι, παρῆλθον (παρήλυ- 

θον), παρελήλνθα (παρειλήλουθα) 

ονδάβ, Ῥᾶ85 Ὀγ, ουαὐνίϊ, 6]πᾶθ, 

οἰσουτηγϑηῦ. 

ποθί (6ποῖ.) δου, δὖ ΔῊ {ϊπη6. 

προΐημι (ση-, σε- -- ἥ-, ἐ), προήσω, 

προέηκα (προῆκα), προεΐκα , προεῖ- 

μαι, προείθην 56Π4 ἰοΥνγδτά, βοπα 

ἔοσί, σῖνο ἀρ. 

τετρα-πλῇ ουτο], αυϑατΆΡΥ. 

τρι-πλῇ ὉΒτΘοΘ[ο]α, ὈΠΡΙΥ. 

Τροίη, ἡς; ἡ ΤΊΟΥ, {δὲ οἷίψ, α ξαριοιις 
αγιοϊοη οἷΐῳ ἴν Αδα δ΄ποΥ, σοηι- 
πιαπιαΐης ἴδε Ποίϊοοροηὶ (ατγάα- 

γιεἰἰ65). Ασφοοταϊηρ ἰο μι ἰοσεπα τί 

τα8 δαοξεοά ὃν ἐ6 αποϊοηΐ ατεοῖ, 

μΠΩ6Υ ΑΑ σαγπθρηγιοη, αΠΕΥ ἃ ἴδ 

ΟΓ ἰοῃ ψέαγϑ. 

οἸθρβ-ατα; ὑβύσα- Ὅ, 

1. ἐπέοικεν ᾿Αχαιοὺς γέρα παλίλλογα βασιλῆι ἐπαγείρειν ; 

2. νῦν μὲν ᾿Αγαμέμνων προήσει Χρυσηίδα κούρην ἑλικώπιδα 
θεῷ ἑκηβόλῳ, ὕστερον δ᾽ ᾿Αχαιοὶ τὸν ἀποτίσουσιν. ὃ. δώσει 
Ζεὺς ᾿Αχαιοῖσίν ποθι ἐξαλαπάξαι Τροίην πόλιν ἐυτεέχεον. 
4, ᾿Αχαιοὶ προσέφησαν ᾿Αχιλῆα Το μρΡ κει ὃ. ἀγαθὸς μέν 
ἐστι θεοείκελος ᾿Αχιλλεύς, κλέπτει δὲ νόῳ καὶ ἐθέλει παρελθεῖν 
᾿Αγαμέμνονα ἄνακτα ἀνδρῶν. 

285. Βοδα πα ὑτδηβ]αΐα: 

Ππαά, 136--152 

Χαοὺς Ἂ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγείρειν. 126 

ἀλλὰ δὺ μὲν νῦν τήνδε θεῷ πρόέξ, αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
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ΓΕΒΒΟΝ ΧΧΧΥῚ [236 

΄ “ . 5.) ΄ὔ 2 7 ᾿ 

τριπλῇ τετραπλῇ τ᾽ ἀποτίσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς 
- , 7 2 7 : 2 ΄ζ 42.ὁὅὦὖ 

δῷσι πόλιν Τροίην ἐντείχεον ἐξαλαπάξαι. 
: Ἁ 3 2 , 7 ΄ 2 77 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων ᾽Αγαμέμνων " 1580 

« μὴ δὴ οὕτως, ἀγαθός περ ἐών, θεοείκελ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 
7 ἕ 2 Ν 2 , 2 7 ΄ κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. 

236. 120. λαούς: 971. Ιῃπ ἀογηδπαϊηρ' ἃ ὈΥ12Ζ6 Ἰτητηθαϊαῦο]γ (υ5. 118), 
Αρδυαθῦμοι φβϑοσύβ ὑπδῦ 1Ὁ 15 ποὺ ὐηρ (ν8. 119) Ὁπαὺ ὁπ οἱ Εῖβ τϑὴκ 
Βῃου α Ὅ6 ὑμ6 ΟὨ]ΥῪ ομθ ἴο βυ ον ἔσομι 18οῖς, ἈΔ΄ΟΠΏ117165 τούοσὺβ ὑμαῦ 1ὖ 15 

ποῦ ΠΌΡΕ οἰΐλοῦ (ΟΌδοσγθ ὑπ ἔοσοβ 
οἱ ἐπί ἰπι ἐπέοικε) ἴου ὑΠ8 ῬθΟρ]6 ἴὸ 
σῖνθ ἊΡ 81) ὑμῖσ ῥυΐζββ (ἔοικεν ὑμὰ8 

Ὀοΐηρ Θομορᾶ Ὀγ ἐπέοικε). 
127. πρόες [προΐημι}: ΔΟὨ1]1165 αὖ- 

ὑοτρὺβ ὅο φαορὺ ἃ. Θοῃμοι]]αῦουυ ὕομθ, 

Ῥαὺ ὑῃ6 ΔΏΡΤΥ ΑρδΔΙ ΘΠΠΏΟΙ 18 ἸΏ ΠΟ 
τηοοᾶ το Ἰἰδύθῃ. Ἔγθῃ ὑποὰρῃ ἢΘ 18 

Οἴοσθᾷ ᾧ τϑύασστι οἱ ὕῆσϑθ οὐ ἔθου μὰη- 
ἀτθᾶ Ρὸὺ οϑῃηῦ οἢ ἢ15 ἱπνθβύυηθηῦ ὈῪ 
Δ6Π111685, Βρθδεῖπρ' ἔοΥ 8411 ὑῃ86 Δ ῆδθ- 
805, ὑμ]5 15 τυδᾶθ οοηπρθηῦ ὌΡΟΣ 
086 14]] οὐ ΤΎΟΥ, ΜΆΘΗ 15 ποῦ δὺ 8]} 
ΒΆΤΘ, 8η6 ταϊσηῦ 6 δὖὴ ἃ ΥΕΙῪ ᾿ἱπαοῖ- 
Ἰηϊύθ ξαΐατο ἀαίθ. ΤῊΘ ἄρρθὰὶ ἰο ΚἼΓΥ͂ΒΕ ΕἙΛΟΜΕΝῚ ἘᾺΟΜ ΜΎΟΕΝ 
σίνθ ἋΡ ὑμὲ ρου] ο ὑμθ ροᾶ, Ψ80ο, ΝδάοΠ8] Μαβθατ, ΑἴΠΘΠΒ 
ϑοοογαϊηρ ἴο ὑγδαϊομα] το] ρίουβ Α βἰϑρβϑ βόθπθ Βῃονίηρ [ῃ6 ΒοτεΒ, ΒΒ, 
ἰοδοβίμρ, ταϊρῦ Ῥ6 οχρθοὐθα το α«ἀᾷἃ πα ΒὰρΘ 5816188, οὗἨ ΜυοΘΠοδΠ ὙΑσσί ΓΒ. 

᾿ Τη ἐῃ6 ῬδοΚρτου ΠΑ ἅΓ6 Βθοη [Π6 ΤΒΟΙΣΥ οὗὨ 

ΒΟΙ.6 βού οὗ σϑυγασα οὗ ΒΒ ΟὟ [" δηα [86 οὐΐγ νν4}} αηᾶ [π6 βαι-Γοοζδᾶ ἈοτιΒ68. 

ΘΥΘΟΘ ὑμαῦ παὺῃ ἔογβαῖθη οι Β68, 

ΟΥ ὈγοΌΤΘΗ, ΟΥ βιβῦθυβ, ΟΥ ζύθου, ΟΥὁ τοῦ θυ, Οὐ Ψ116, ΟΥ ΟΠ] τ η, οὐ 18π48, 

ΙΌΓ. ΤΩΥ͂ ΠΔΙ Θ᾽ 5. 586, 5Π8}}] τϑοθῖνθ ἂμ ΒΌΠασθα [0]α), 15 Ἰοβῦ ὍΡομ [Π6 
ΒδΙα-οαᾶθα ΑρδπιθιηῃοῈ. 

128. τριπλῇ τετραπλῇ τὶ : ἐλγοοζοία, ψοα, ουθη γουγγοϊά. 

129. δῷ(σι) (ἡμῖν) : δίποθ ὑπ οἷΌΥ 15. Ὑ7611-γχ8116α (ἐυτείχεον), ᾿ὺ5 οἂΡ- 
16 σου] ΟὨΪΚΥ Ὀ6 τη8δᾶ6 σογΐαϊῃ ὈΥ αἰνίπθ δβϑιβϑίδποθ “" ἀπα Φομονδὴ 

5814 απο  οβηπδ, 566, 1 μᾶνα ρίγοπ ἰπΐο ὑμΐπιθ μδηα Φουίομο.. .. ἀπᾶ 
γ6 5}8]] ὁογσαραβϑβ ὑμ8 οἷύγ, ἃ1}} γα τῶϑῃ οἵ ΨΆῚ, ἃπ4α] ρΡῸ τουπᾷ δροὰαὺ ὑῃ8 

οἷὐγ οὔοθ. Ὑπὰβ 5Π8]} ὑμβοὺ ἄο 51χ ἄαγβ. ἀῃὰ βϑνϑῃ ρυϊθϑῦβ 5881} ῬΘΔῚ 
Ῥαΐογθ ὑμ8 ιῖς βαυθὴ ὑσαπιροῦβ οἵ γϑτηβ᾽ ΒΟΤΠΒ: 8η4 [6 βουθηΐῃ ὅδ γ8 
Β..41} Θογάρδββ ὉΠ 6 ΟἿΌΥ βϑυθῃ ὑϊπ168, 8 ὑπ6 Ὀγϊοϑὺβ 5881} Ό]ον ὙΠ ὉΠ 6 
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237] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ὑσατηρθῖβ. Απα 1ὐ 5118}1 οοιὴβ ὕο ρᾶ85 ὑμαῦ ἤθη ΠΥ τπαϊζο ἃ Ἰοὴρ Ὀ]δδὺ 
τ] ἢ Τᾶτη᾿ 8 ΒΟ, δη ΨΏΘη γα ἤθαν ὉΠ6 βουηᾷᾶ οἵ {186 ὑγυτηροὺ, 81] 
Ὁ8}8 ΡΘΟΡ]6 588]} βῃουῦ σι ἃ στρϑαῦ β)οιῦ, ὡη 118 νγ8}} οὗὐ 1π6 οἱὖγ 5}8]] 

[411] ἄοτῃ δύ. . .. Απὰ 1ὖ οαπα ἴο ρ8855 αὖ ὑ86 βουθῃῦῃ {ΐγηθ, θα 86 

Ῥυϊθϑὺβ Ὀ]θνν πιὰ ὑπ ὑτυτηγθύβ, δόοβῆδα βα14 τπρῦο 06 Ῥ60}]6, ϑβοαυῦΐ, ΙΟΥ 

ϑοονϑῃ Παῃ ρίνθῃ σοὺ ὑδ οἷὖγ. ... 800 ὕΠ6 Ρ60}16 βμοιυϊθα, ἤθη {116 

Ῥτιθϑῦβ Ὀ]ονν τι ὑπ ὑγυτηρθῦβ: δπα 1Ὁ ΟΔ1η6 ὕο ΡὈᾶ88, ΘΗ Ὁ. 6 Ῥ6ΟΌ]6 

Ἠθατὰ {86 βουμᾷ οἱ ὑπ ὑγυιηροῦ, πᾶ 116 ῬΈΟΡ]Ὲ βῃουύθαᾷ πιθ ἃ ρστραῦ 

Βῃουῦ, ὑμαὺ {ἢ8 νψὰ}} 161} ἀοτῃ βαὺ, 58ο ὑπαὺ ὑπ 6 Ῥ6ορ]θ σγϑηῦ ἀρ ἰηΐο 
Ὁ ΟἸΌΥ, ΘΥΘΙῪ ταδη βύταϊϑηῦ θοΐοτο πὶ, δηα ὑπο ν ὕοοκ 086 οἰὐγ." ““Απάὰ 
οβηαδ 5814 πο 4]] 0058 Ῥ6ορ]6, ΤΙ 5 δα ϊν βου αοἂ οὗ 5186]. ... 
Αμᾷ γε ψϑαῦ ΤΟΥΣ Φογάδῃ 8η4 οδιηθ απο Φογίοδο: ἂμᾶ ὑπ ῃῃθῃ οἱ 

᾿ῥοτῖοθο Τουρῦ ἀραϊηϑῦ γοὰ.... Απα 1 ἀρ] νοσθα ὑπριὴ ᾿πῦο γοὺσ Ὠδηᾷ.᾽ 
-- πόλιν : ορ͵]θοῦ οἱ ἐξαλαπάξαι. 

181, δὴ οὕτως : ΒΥΠ1Ζ6515, 080, ---- ἀγαθός περ ἐών (ΟΟποΟββῖνθ) : αἰϊλοισῇ 
φοιῦ αγὰ ὅγαυο. ' 

182. νόῳ: 1009. --- παρελεύσεαι 15 ἃ ἤρατο ὑαίςθῃ ἔσοτῃ ὕΠ68 τᾶοθ ΘΟΌΓΒΘ: 

ψου 5λαϊξ πιοί ρα85 (πό). ΑΡΔΥΔΘΙΏΠΟΙ ὈΘΡΊΩΒ. ΠῚΒ ΒΡΘΘΟἢ 88 αἰα Α0}1]- 
165 (78. 122) Ὅγ Δααγθββίηρ Π18 Ορροπθηῦ 1 ἃ ὨΙΡΉΪΥ ΠΟΘΟΥΔΌ]6 {1{]6, 

Ὑ ὨΙΟΙ 15. ᾿ἰσημλθαϊαῦοὶν [ο]] ονγθα ὈΥ ἂπῃ ἀρ Βῖνο ὑθση. 116 ρμῦ 15. οῃ, 
Δα ὕμποσθ ἰδ πὸ δασηϊηρ' ὈδοΙς ΠΟΥ͂. ---- κλέπτε νόῳ, 0 ΑΡΔΠΊΘΙΏΠΟΝ ΔΩΥ͂ 

ΟΠ8 ἍΠῸ δα 86 Ῥχγθβασ θύοι ὕο ΟΡΡοΒ6 ὕΠ8 Ψ}}1] οὗ 116 γηῖρῦν Κιηρ οὗ 
ΠΊΘῚ τηϊιϑὺ 6 ἃ ΒΟΟΌΠαΓΙΘ] ; ἃπαᾷ ἃ5 (δ᾽ομὰβ ψὰβ ἃ [1817 (Υ5. 108, Θὕο.), 50 
ΑὉὮ11165 15. ἃ Ὁῃ]οῖ αὖ πθασὺ. “8 δοουβαῦοῃ που] Ὀ6 ἃ ργτᾶνθ ᾿πδα]ὺ ο 

86 ἴγχθθ δηᾷ ἔσῃ ΑΑ0}}11]65. ἡ διλούθο  Οοοδ 810, ΘῺ σϑίουυϊηρ' ὉΥ͂ 

πῃ παθμαο ο ΑΔ ΘΠ ΟΣ, ᾿16 58 Υ8, “ ΕῸΓ Παύθίπι] ὕο τη6 θύῃ ἃ5 ὕὍ88 ραῦθϑδ 
Οὗ Δ6]] ἰ5 ἢ6 ὑπαὺ πϊάθῦῃ οἠθ {Πρ ἴῃ 15 μϑασὺ δῃηα εαὐὐοτούῃ ἅτ οὐ] ο6υ. 
ΑΡρΘΙ ΘΙΉΠΟΙ [66]5 Βατο ὑπαὺ ΑΟΘΒΔ]165 15 ὑσυίηρ ὕο βῦθ8] 1115 ρυ]Ζ6 ἔτΌσα 
1ηὶ βθογθύγ, ὈΥ δωνίηρ Πἰστὴ σῖγα ΘΓ 0 ψιυδβουῦ θδῦονπρ ἃπούῦμου 
ἌΡΟΝ τα. Ηδβδ 15 ποῦ βαύϑῆθα σιῦ ἢ ἃ ναρῖθ ῬΤΟΙΏ15886 οἱ Ταύαγα ΓΘΟΟΙ- 

Ῥθη86, οοηὐηρσοηῦ ἀΡρΟΩ 81. ἀποογίαϊηῦν, ὉΠ6 580Κ οὗ Ττου. ΑΘ} 1]168 

ΒΌΘΔ]κ5 ψΠπδὺ 15 τρῃῦ δηα στ ; οα ὅπ οὔπου ἢδηᾶ, {Π6 ο]αΐτηβ οἱ Αρὰ- 

ΤΠΘΙΏ ΠΟ ἅτ 6 ποὺ ψίυπουὺ Τ7αδύϊοθο. ΤΉὰ5 ὑμ6 ρῬοοὺ ὙΠῸ δισραβδίπρ ατὺ 

αὐὐτιαύθϑ ὅο Θο ὑμ6 ψοτβ δᾶ βϑητθηῦδβ το ὙΙΟΏ εὖ νγὰβ 1} ΟΒ81- 

16 ἔοσ 86 αιδγτθὶ] ο Ρ6 ἁνοϊαβθά. 

2827. 'ΓΥΔΏΒΙαίσ: 

1. ὙΥμαῦ [π6 Αομδθᾶπβ μαᾶ β88οῖκθᾶ ἔγομι [Π6 Ὑ7611-γ8168 
οἰδ165 ῃϑα Ῥθϑῃ αϊγίαθα, δημα ΑρδιλθιΠ ΟῊ τγὰβ ποὺ Ὑγ]]]Π1ὴρ’ ὕο 
σαθθθυ ὑμὶ8 ὕοροῦμοσ ἀραΐῃ ἔτοτη ὕμ6 ῥΡβθορὶθ. 2. 1 Αρϑιηθι- 
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ΠΈΒΒΟΝ ΧΧΧΥῚΙ [238-240 

ΠΟῚ Ὑ}11] ρἼ γΘ ἊΡ Π1Β ὈΓῚΖΒ οὗ μόποῦ ὕο {π6 σοάβ, μ6 Αομδθδῃβ 
γ711}1] ΤΘΟΟΙΏΆΡΘΗΒΘ Π|1ὴ ὑπη66[0]α, γϑῶ ΓΟυτΙο]α, 1 ονοσ ὑπ6 σοαϑβ 

0 Ππῶνα ΟἸγρΙΔ ΠοΙηθβ Βμου]ἃ ρτδηὺ ὕο ὑβθῖὴ ὕο 580 
αὐὐουν ὑΠ 6. νγ681]- να ]16α οἷὖγ οἵ Ῥυΐδθι. 8. ΤῊ6. Αοἤδθϑῃ8 

δΏβθτθα ὑπΠ6. ΤᾺ]Πηρ ΑΡϑτηθιμηοη ἃηα 5814, “ἸΠΟῸΡῊ γοὰ 

ΔΘ ΨΘΙΎ ὈΤᾶνΘ ἴῃ ὙΆΥ, αἸνίηθ. βοηὴ οἱἨ Αὐτϑαβ, 40 ποὺ Ὁθ 
βύθ ὑΠγ ἴῃ τηϊη 4, [01 1ὖ 15 ποὺ βυϊηρ' [0Γ ἃ νΘΙῪ πρὺν Κιηρ 
ἴο οαὐνγιῦ ὑΠ6 Ῥ6001]6 δηα ρογβαδᾶθ ὑῃθπὶ θυ ]}γ.᾽ 

ΤΘΟΝ ΧΧΧΥΠ 

ῬΒΕΡΟΘΙΤΙΟΝΘ. 

Ππχαν, 188-141 

238. Πιοδα οδυϑία]!ν 1048--]061. 
239. Ορίιύϊοηπαί: 

240. ΝΟΟΑΒΟΚΕΑΒῪ 

Αἴας, αντος, ὁ ΑΔ χΧ. δεύομαι (δευ-, δευε-), δενήσομαι, ἐδεύ- 

αἱρέξω (αΐρε-, ἕλ-), αἱρήσω, ἕελον σὰ ἰδοκ, 666, θ6 ἴῃ ψϑῦ. 

(εἷλον, ὅ84--585), ἡρηκαΐ, ἡρημαιξ, ἐρύω (ξερυ-, Ερν-), ἐρύω, εἴρυσ(σ γα, 

ἡρέθην Ἐ ὕδ]ζτθ, βεῖζθ, ἀθρυῖνο, πιά.) εἴρυ(σ)μανι ἀτὰν, ἀτὰρ, ἰδ ποὶ. 

ΘΠ οΟΒ6. ἣμαι (ἣσ-) ()γέδ. ον) 510, ὍὈ6 βθαῦθα. 
ἅλς, ἁλός, ὃ, ἡ 568, ὈΥΪΏ6. μέλας, αἰνα, αν Ὀ]ΔΟΚ, ἀαΥτ, ἀΌΒΙςΥ. 

ἀντ-άξιος, ἡ, ον Θαυϊνα]οπῦ, οἵ θα 8] μετα-φράζω (φραδ.), μεταφράσω, 

γνῶ] 6. μετέφρασα (μετεπέφραδον), μετα- 

ἀπο-δί-δωμι (δω-, 8ο-), ἀποδώσω, ἀπέ- πέφρακα  Ἔ, μεταπέφρασμαι, μετε- 

δωκα, ἀποδέδωκα, ἀποδέδομαι, ἀπε- φράσθην 61}, ρῬοϊηῦ ουὖ, ἀθοϊάτα ; 

δόθην οἷν Ὀδοϊ,, τϑῦ}, σὶνθ γυϊα., οομβίδου Ἰαΐθσ, ρίϑῃ Ὦθτο- 
ΔΎΘΥ, ὈΆΥ. αἰύοσ, τοῆ θοῦ οἱ Ἰαΐθυ. 

ἀρ-αρ-ίσκω (ἄρ-), ἦρσα (ἤραρον), Ὀδυσ(σ)εύς, ἢος, ὁ Οαγβδθὰβ 

ἄρηρα, ἤρθην 101, Πύ, βιιϊῦ, Δα αρῦ, (Ἱ 5865). 

Δα ]αϑβῦ. ὅπ(π)ως ἴῃ οτγᾶοσ ὑμαῦ, ὑπαῦ, ΠΟΥ͂ 
αὕτως ἴῃ ὑΠ6 Βᾶχηθ γᾶν, ὕδτιβ, 80, (ὑπ). 

85 τηϑύνουβ ΠΟῪ 816. τεός, ή, όν ἴὮγ, ὑπῖπο, γουτ( 8). 

Πουϊναῦνθα : 581-, -ἰὴΘ (608-004), ἢα]1-Θα ]ο(8), -ο- 
ΘΎΔΡΏγ, Ἀ8}106 ; ἀχϊΙοπ (8010) ; ἄοδο, ἀΟΥΤΥ ; τηθίδ()- (208). 
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241. 243] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

241. Τ͵ΔΗΒΙαίθ : 

1. οὐκ ἐθέλει ᾿Αχιλλεὺς ᾿Αγαμέμνονα δευόμενον ἧσθαι, ὄφρ᾽ 
αὐτὸς ἔχῃ γέρας. 2. ᾿Αγαμέμνων ἧσται αὔτως δευόμενος, κέλε- 
ται δ᾽ ᾿Αχιλῆα γέρας ἀποδοῦναι. 8. μεγαθυμὸς ᾿Αχιλλεὺς οὐ 

δώσει. λα γαμέμνονι πολλὰ γέρα, ἄρσαΣ τὰ κατὰ θυμόν, ὅπως 

ἔσονται ἀντάξια. ἀΑ. εἰ δέ κε μὴ ᾿δώωσιν Ἔ ΧΟΙΟΙ; μεγάθυμοι 

γέρας ᾿Αγαμέμνονι ἡἄρσαντες τὸ κατὰ θύμον, ὅπως ἔσται ἀντά- 

ξιον, αὐτός κεν ἕληται ἢ ὙΈΡᾺΣ ᾿Αχιλῆος ἢ Αἴαντος ἢ ᾿Οδυσῆος. 

δ. ᾿Αγαμέμνων ἰὼν ἕληται γέρας, ἑλὼν δὲ τὸ ἄξῃ, ᾿Αχιλλεὺς δέ 

κεν κεχλώσεται, τόν κεν ᾿Αγαμέμνων ἵκηται. 6. πάντες ᾿Αχαιοὶ 

μετεφράζοντο ταῦτα καὶ αὗτις. 11. εἴρυσαν νῆας μελαίνας εἰς 

ἅλα δῖαν. 

442. ᾿λόδα ἀπᾷ ὑτϑηβὶδία." 
“Παα; 138-11, 

ἢ ἘΛΑΡΝ ὄφρ᾽ αὐλὸς ἔχῃς 
ἋΣ 

οὔναι; 

τ αὐτὰ ἔμ᾽ ἀὕτως 
ἧσθαι δι υδϊίεμονν κα κέχεδε, ΓΞ ΤΕΣ 
ἄχν ἽΓ ̓δώς Οὺσι γέρας. Πα ἐδ, ᾿Αχαιοί, 186 
᾿ς ἀ θύμον, ὅπως" ἀντάξιον, ἔσταϊ --- 

"ἄ “κε. μὴ δώωσιν, τ δέ κεν αὐτὸς" ἐχώμαι: 
Ἴ τὸν 1 ̓Αἴαντος ἰὼν “γέρας, ̓  ̓Οδυσηός ἡ 

; ἐμ δ ἄλλ: ἢ τ ἴοι ε μὲν, ταῦτα α μεταφῥασά ὄμεσι θα κ καὶ 1 140 
γὺν ὃ ἃ Πα μέχαιψαν ἐρύσδομεν᾽ εἰς ἅχα διάν,, 

243. 189. ἔχῃς: ἄδορ, 111δ-1116. --- ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχῃς γέρας : ρΡατοπύποῦ- 

108]. 

188-184, ϑαϊᾷ ἴῃ βΒοουπα] δηᾷ Ὀἱθίο ἀουιβίοη. ΤῊΘ απθϑίύϊομ 18 οὗ 
ΘΟΌΤΒΘ “ΤἈΘΟΟΓΙΟΔ),᾽ δη4 15 ἃ Τα Οἢ. Βύγοθ σου ρσυθϑϑιὐχηθηῦ οὗ ἴδ νἱθν ὑῃ ΔῈ 

1 Β6 μΒδᾶ τηϑδᾶθ {πμπ6 ροϑβιθνθ δβϑουύϊοι δ δοουδαύϊου ὑμῶὺ Δ 0 1}1165 Βδά 

ΒΆΘΗ ᾧ' ῬΙδη 1 τη, ΤᾺΘ ΔΉΒΨΘΥ οὗ ΑΘΔΙ ΘΠ ΟΣ ἴο ὑ86 ΟΒμΔΙΡΘ οἱ οονϑὺ- 
ΟἼΒΙΘΒ5 ΡΥ. ΔΟΒ1])165, 15 ὑμαὺ ΑΟὨ11165 15 8 ομθ 70 Πᾶ8 ἃ 561η58} ομᾶ ἴὴ 

νίαν, δα ὑμαὺ 6 8065 ἔα 1. ὅο αἀἸβρυδοθ 08:86 Οοτητηδηαθ1- 1} -ΟὨ]οῖ ἴπιὶ 

ὑ86 ουϑβ οὗ 88 τὴν ὈΥ ὑδκίηρ' ΔΎΤΩΥ Π15 ὈΠ1ῚΖ8 οὗ ΠΌΠΟΙ, Ὑγ}116 6 Ἰζθθρϑ 
δ15 ΟἼΕΙ. --- αὐτός : ψουγϑοίζ, ἃ85 οοηὑταβύθα ἢ τη6 ἃπα ΤΩΥ βἰυαδῦϊ οι. 

18ὅ. Αφδιαθιηποιν τορϑαὺβ ὑμ6 νοσαβ οὐ ΔΟὨ11165 ἴῃ νοσβα 128, ἰο 1πάᾶ]- 
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ἼΕΒΒΟΝ ΧΧΧΥ͂ΤΙ [244 

οαὖο δῖ τϑδάϊΐπϑϑβ ὅο δοοϑρὺ ὑμαῦ ρ]δῃ, θαύ τὶ 18 οσσῃ οοπα᾿  ΐοηβ, ποὺ 

{8086 οἱ ΑΘΠ11165, δῃᾷ Ὁ τυσϑὺ θ6 ἄοπθ ποῦ. Ὁ 
186. ΤῊΪΒ 18 Ῥϑύμᾶρβ ρῦγθ βυδύθσδιρθ. ΑρϑΙ θΙΉ ΠΟΙ ἸΠΔΥ ποῦ Ὀ6 60Π- 

Β᾽ ἀϑυϊηρ ὑΠ6 Ῥοββ ΠΥ μ6 τηθηύϊομβ μθσθ, θὰ τοῦ πᾶν οδαρηὺ ΔῈ 61} 

τηβρ᾽σταύϊοι ὑο τοὺ ἀΘἈ1]165 οἱ Β15 ὈΥ]Ζ6, δπα 80 ΏΘη 6 8.558118 Πίστη ὈΥ ᾿ 
ἀοιηδηᾶϊηρ' μὴ κλέπτε νόῳ (ν85, 181-182), "δ τηᾶγ Ὀ6 διπρ]ογίπρ' ἃ ἄθνῖοθ 
Καόνῃ ὕπο ὑγου]ᾶ διοσμαᾶ, οἱ δοοιβίηρ Π18. ΘΏΘΙῺΥ οὗ ἃ Οὐηθ ΜΒΊΟῊ ἢ 18 
Ομ θη] ὕϊηρ ΒΙτηΒ6}. ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΑΡΔΙΩΘΠΊΠΟΙ ΤΠΔ 65 ἃ ροϑύσσο δὖὺ 088 

ΘΠ4 οἱ ὑῃ18 νϑύβθ, ΒΊΟὴ που]α στηᾶῖζα ὕΠ6 ΦΡΟΒΙΟΡ 8185 1655 νἱο] οηΐ. 
187. ἕλωμαι: 1146. ἐγώ πᾶ αὐτός ἃτα δΔἀαοᾷ ψ10} ἃ ργουά ἔθϑ]ηρ οὗ 

ΘΟ ΒΟΪΟῚΒ ΒΆΡΟΓΣΙΟΥ ῬΟΎΨΘΥ. 

188. Οὕδβουν ον {1 φἀαῖύϊομ οὗ ἐών τλ8|κ65 ὑμ6 ρἱοίατο ἀβῆ πα δηά 
Δα5 ἃ Λοπιοἢ οὗ ὑ86 ἀγδιηϑῦϊο. 

181-189. ΤΏΙΒ 15. 411 τῇοσθ βυθίουαρθ. Αρϑιηθιηποη ἢ85 ποὺ {ἢ 68 

Β]ρσηὐοδῦ ᾿πὐθηύϊοη οἱ ἀϊδυυσθίηρ 818 ὕνψο ροοᾶ δῃηα ρονθσία] {γ]Ἰ6} 68, 
ΑἹᾶχ διὰ Οἀγββθαβ, ἴθ ΒΘ νϑϑίθα στἱρηύβ, θὰὺ ὑμθ ΨῈΟ]6 Ῥδββαρθ 

18. δἰχηθα δὖ ΑΘΒ1Π1685. Αρδιηθιῦημομ ΒΘΙΘ Τηθη ]οη8 ὕμοϑθ ὕνψο τϊρΥ 

ΟἹ οἔδίηβ ὕο Ἰπᾶϊοαύθ ἢΪ5 οὐ ΒΌΡΟυΙουύγ. 189. “1 τὴ ἱποπθ ἴο ὑΠ1ὴΚ 

ὑμαὺ λ6 (ὃ 5814 ᾿ΠῊ ἃ ταϑδηῖηρ ἸοοΪς αὖ. Α.6811165) ΤΩΔΥ Ὀ6 θῃταρθᾶ." ΤῊ18 
185. ἃ ΡΟΟΑ ΘΧΔΙΏΡ]6 οἱ ὑΠ 6 ρυτ]Υ ΒΟ ΟΥ̓ 8646 ἴῃ ΒΟῊΝ ΗΟΠΊΘΙ Β ΠΘΓΟΘΒ 

Βουηθὔχη 685 1π 4 ]ρΡ0. Αρδιηθιήποιῦ ρ]οδῦβ ΟΥ̓́ΘΓ' ἢ18. ΔΌΪΠΙ  ὅο ἅο 88 ἢ6 
Ῥ]64865, γι πουῦ Βανίμρ ὑο ὙΤΟΥΥΥ͂ ΟΥ̓ΘῚ ὕΠ 6 ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΒΒ. --- ἵκωμαι; 1146. 

141. Οομβιάθυῖμρ ὑΠῃ6 οα86 ο]οβθᾶ, 86 Κἰπρ' 04115 ἔογ ᾿πιτηθαϊαῦθ δούϊοι, 
ἴο ΟΔΥΤΥ ουὖ 818 Ρ]ΔΠ5 88 ΟΠ] η6Ά. --- μέλαιναν Ἰπαϊοαύο5 ὑπαῦ ΠΌΓΕΘΙ ΒΡΟΚΘ 

ἔοῦ ὍΠ6 ΘΥγο5 δθ ΜῸ]1 δ8 0. ὅπ θᾶγβ οἱ 818 δυᾶϊθηοθ, Ῥσοση {Π6 {11π6 οὗ 

( ΝΟΔΒ 8 ΔΙᾺ ᾿ γ68556]5 ΟῚ ΟαἸΚοα ὈΥ ἃ ὑσθαύστηθηῦ οὗ ριίο, ὕο τηῖτα 0Π6 

ΒΘΔΙΩΒ γαύογ- ρηῦ. ἜΠ15 ρᾶγα ὑμθιὴ ὑμ6 ὈΙΔῸκΚ ἀρρθοᾶποθ ΒΟ. 0} 6 
Ῥοθὺ 868 ὕο ψΙΒΌ 1128 ὕμϑια ἴοσ δ15 ἈΘΆΓΘΓ5. --- ἐρύσσομεν [ἐρύσωμεν] : 800, 

ἣν 
.- 

1098. μ“ Ἢ 

544. Ττδηβ]αΐο: 

1. ΘΌΓΟΙΥ ψ ἀο ποὺ ψίβῃ ὑμαῦ ὑπ βοὸῃ οἱ Αὐτϑὰβ βῃου)α 

Βι|ὺ (ὦγγ7..) ὑλπ8 Ἰδοκίηρ, ἴῃ Οτάοσ ὑμαὺ Ὑγ7Ὧ6 ΟΌΓΒΘΙΨΘΒ ΠΥ ΠΑΥ͂Θ 

ῬΙΙΖ6Β5 Οἱ ΒΟΠΟΥ ; δηᾷ ψγχὲ ἀο ποῦ οΥάδυ' ῃΐτη ἴο σίνθ Ὀδοῖς ὑῃ6 

Π ΒΗ ηρ-Θγϑα τηϑίᾶθῃ ὕο ΠΟΙ ἄθδν ἴαύμθσ. 2. 8 8841] ρὶγϑ 
ὍὉΠ6 στθαύ-βου]θα ΑΟμαΘΔΩΒ ΓΠΔΗΥ͂ ΡΓ1268 οἵ Πομοῖ, δαδροηρ' 
ὉΠ6Πὶ ὕο ὑμμ6ὶγ ἀθβίγβ, 580 ὑπαὺ ΠΥ τηδῦύ 6 δααϊναϊθηῦ. 8. 1 
γ)6 ὅο ποῦ ρ'νγα (10). [Π6 50 οὗ Αὐτϑαβ Ὠἰπη5611 ν011]1 561Ζ86 ΘΙ Π6Γ 
ΥΟῸΓ Ρ.]26, οὐ ({μ80) οὗ Α76χ. οἱ οἱ Οἀγδδθυδ, 8η 4 ὙΠ μ8 
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ἢδ5 β61Ζζθα (10), 8 ψ11 1θ8α (10) ἤο 0ηΠ6 Ὀχοδα οδιὴρ οὗ [86 
ΑΟὨΔΘ8Ώ8. 

ἮθΘ ψοῦϊα ρϑυομϑηοθ θ6 Θηταρθά. 

θ. γε 5884} πον ἀτᾶρ' τϑην βυχιῦ ὈΙΔΟΙς 4180 αἴξουνγαγα. 
ΒΠ1Ρ5 ἰῃὔο ὑῃ6 αἸγη8 888. 

4. Τῇ ΑρϑΙΠΘΙΉΠΟΩ ΒΠΟ.]α ΘΟ 6 ὌΡΟΏ ΔΟἢ11168, 
δ. Βαύ 6 οοῃμβιαογρᾶ ἐΠϊ8 

ΤΕΡΟΝ ΧΧΧΥΤΙ͂ 

ΟΟΜΡΑΚΙ͂ΘΟΝ ΟΕ ΑΡ]ΕΟΈΤΙΨΝΕΞΒ 

πιά, 142--15] 

246. 

Ἰθούϊνοα, 14}--δ6. 
240. Ούϊογιαἶ : 

241. 

ἀν-αιδείη, ἧς, ἡ ΒΔΥΉΘΙΘΒΒΏ6Β8. 

ἀρχός, οὔ, ὃ 6866], ΟΘΟΙΏΙΠΔΏΘΘΥΙ, 

. ΤΆΪΘΥ, Ῥλλοῦ, ρυῖᾶθ, οἸὨϊοΐ. 

βουληφόρος, ον ΟΟἸΠ56]-ὈΘΑΙΊΏΡ, 

[Ὰ]] οὗ σου ηδ61, ἀἸϊβογθθῦ. 
εἷς, μία, ἕν (758) οὔ, ΟὨΪΥ, 50]6. 

ἑκά-εργος, ου, ὅ ἔτοΘ- σου ΚΟΥ, του κῖηρ 

Ὠ15 Ψ11], 4 ροϊϊο. 
ἔκ-παγλος, ον ὕθττ1 016, αυσία], ἀτθδα 

([1}), ἐτὶρ  ], ἔθαγία. 
ἐπι-ἐννῦμι (ἐφ-ἐννῦμι) (Ἐεσ-}, ἐφέσ(σγω, 

ἔφεσ(σ)α, ἐφεῖμαι (ἐφέσμαι) (ὑοϊλ 

σι αγιοὶ τοἰίμοι οἰϊβῖο.) οἹοῦμθ6, 

Ἰηγϑϑύ. 

ἐπι-τηδές 50 ]ΠοΙθὐ]γ, ἴῃ δαϊοιθηῦ 

Ὡ ΤΩ ΌΘΙΒ, Δ ΡΤΟΡ ΤΙ ύθ} νυ, Βα 1080]γ. 

ἐρέτης, ἄο, ὁ ΟΔΥΒΙΏΒ8Π, ΓΟΥΤΘΙ, 58110Γ. 

Ὠοεγιγαύινοβ: 

Πθεα {Π6 βθούλοῃβ ἜΘΝΗ Οὗ ὑΠ6 οοταρϑιίβου οὗ δα- 

ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΒῪΥ 

᾿Ιδομενεύς, ος, ὁ ΤἀΟΓΙΠΘΗΘΒ. 

ἱερόν, οὔ, τὸ Βδουϊῆοθ, βϑδουθα τὶΐα, 
σοῦ ἴοτ Βϑοῦῖῆοθ, 

καλλί-πάρῃος, ον ὈΘααἑλ[Ὁ]- ΟΠ ΘΟΙΚοα, 
Τατ- ΟΠ Θο]τϑα. 

κερδαλεόςφρων, ον οταῖγ-Τ]Π 666, 

ΘΠ πη ρ-(τ 1464), 5]γ, τα] 1] 
οἔ δϑϊπι. 

ὁδός, οὔ, ἢ Το, ΔΎ, πε τ; Ἰσμπιοῦ; 
δχρϑάϊ οι. 

ῥέξω (Ερεγ-), ῥέξω, ἔρῴ(ρ)εξα, ἐρέχϑην 
ΟΕ, ΘΟΟΘΟΙΏΡ]15}, ἀο, ῬΘΥόστη, 

ΤΉΘ τ 6, Βθουῆο6. 

ὑπό-δρα ΒΟΟΥ ΠΤ ΡΊγ, δβίζασιοθ, Ἰοο]τ- 

ἰὴρ δὖὺ ἀδγκ]ν, ἤοπι δοηθαί (ὑπό) 
ἐλ ὑγοιῦς ἀταιση, ἀούστι. 

ὥὦὥ μοι 4185: δῇ τηθ}! ροοα ρυδοϊοιβ' 

8.) -,), 16 1-, τ]0}}.-, Ο]1ρ-, ΘΟ -ἀ το (Υ, 1σ6(41}), 
ΔΙΡΟΒ-ΘΡ6], -ὈΊ5ΠοΡ, -ἀὐϊο, -1-ἰθοῦ, ἀτομ- (858 ΔΙΟ ἢ -ἢθπηα, θα.) ; 

ΡῬὨοΒ-, Ζοῦ-ῬΠΟΓῸΒ᾽ σοῦ κ (698-596); νοϑυπηθηῦ; δῖοτ- (101); 
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ΠΕΞΘΟΝ ΧΧΧΥ͂ΠΙ [248.250 

68 Π|- ΟΊ ΔΡΏΥ, -ΟΡΘ. ΟΔ]}-Β ΏΘΏ]ΟΒ : βγη, ᾿ηΘὑΒ-οὐ (150). Ποάο- 

τηθύον ; αἀσαρ(ο)οη. 

948. ΤΥΔΏΒΙαΐθ: 

1. ᾿Αχαιοὶ μεγάθῦμοι ἤγειραν ἐρέτάς ἐπιτηδὲς εἰς νῆα μέλαι-᾿ 

ναν. 2. εἰς νῆας ᾿Αγαμέμνων ἔθηκεν ἑκατόμβην ἱερὴν θεᾷ. 
8, ἀνὰ τὴν θοὴν νῆα μέλαιναν ᾽Αγαμέμνων ἔβησεν (1069) αὐ- 

τὴν Χρῦσηίδα καλλιπάρῃον. 4. εἷς τις ἀνὴρ βουχηφόρος ἔσται 

ἀρχὸς τῶν νηῶν ᾿Αχαιῶν, ὃ. Πηληιάδης ἐκπαγλότατος ἀνδρῶν 

ἔσται ἀρχὸς τῆς νηός. 6, ᾿Αχιλλεὺς ῥέξει ἱερὰ καὶ ἵλάσεται 

ἑκάεργον ᾿Απόλλωνα τοῖσιν ᾿Αχαιοῖσιν. 7Ἷ. οὔ τις ᾿Αχαιῶν 

πρόφρων πείσεται ἔπεσιν ᾿Α γαμέμνονι ἀναιδείην ἐπιειμένῳ (1020, 

1; 1011} καὶ κερδαλεόφρονι. 8. οὔ τις ἐθέλει ὁδὸν ἐλθεῖν ἢ 

ἀνδράσιν μάχεσθαι ἶφι. " 

949. Βοδά ἃπα ὑγδηβὶαΐθ : 
ὧν το Πα, 149-161 

ἐς δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδές ἀγείροᾷεν, ἐς δ᾽ ἑκατόμβας 

θήδόμεν; ἂν δ᾽ αὐτὴν Χρυσῃίδα καλλιπάρῃον 
βήσομεν. εἷς δέ τις ἀῤῥηδὰ ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 

ἢ Αἴας ἢ ̓ Ιδομενεὺς ἢ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 148 
ἠὲ σύ, ἸΤηλεΐδη, πάντων ἐκπταγλότατ᾽ ἀνδρῶν, 

ὄφρ᾽ ἡμῖν ἑκάεργον ἱχάσσεαι, ἱερὰ ῥέξας." 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς" 
“ ᾧ μοι, ἀναιδείην ἐπιειμὲνε, κερδαλεόφρον, 

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται ᾿Αχαιῶν 160 

ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι ,, ἀνδράσιν ἶφι μάχεσθαι ; 

260. 142. ἐς, ἐς: 1048.-.1049. --- ἀγείρομεν : 800, 1098 ΑΡρΔΙΏΘΙΏΠΟΙ 
ΒΠΌΣΥΙΘ5 Δ] ρσ' 'ῃ 815 ἀθβουϊρύζοι οἱ ψιδῦ 6 ψαπῦβ ἄοηθ6, ΘΙ Ρ]Ογὶπρ' ἃ ὙΧ16]]- 

Ἐπόνγῃ αὐίϊβοο ἰο αἰδύσδοῦ αὐὐθιύοη ἔτόγὰ 5. ὑμτοαὺ οἵ β6:Ζσ Δ ΟἘ1]]68᾽ 

ῬΥΪΖΘ, 16} ὑμτθαῦθῃβ ὕο ὈθΟΟΙΘ ἃ ΥΘΙΥῪ αἀἸΒαρΡΎΘΘΔΌ16 Βα] θοῦ, 

148, θήομεν [τίθημι]: 800, 1098. --- ἄν -- ἀνά: 1048-1049, ὅ68.ι. ΤῊ 
τΑᾺ] ]ρ]Π]Ἰοϑύϊοιι οὗ ὕθυτβ ψ δ τοΐοσθηοθ ὑο Οσγβοβ, ὑοσούμπου τ] ὑμ6 δά- 

ἀἸοι οὗ αὐτήν, οοηὐταδύληρ Β6Ὶ 1 ὑ88 ροἸἐ5 δηά {868 τϑϑὺ οὗ ὕΠι6 θτω ῬΆΒ5Ὺ 
ἂϑ Ὀθίηρ ᾿πΒηι)ύο]ν τόσο ἱτηροσίδηϊ, θούταγβ ἃ ρϑυ θα 8 5Ρ6014] ποτοῦ 
τι ΘΓ. 
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251] ΗΠΟΜΈΕΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

144, βήσομεν: 1049, 800, 1069, 1098, 

146-147. Τὸ τοῦ ΑΟΒ11165 οὗ 815 ρῥυϊζθ, πᾶ δὖὺ ὕμ βδιὰβ ὕζστηβ ὕο σοχη- 
ῬΘΙ Βίτῃ ὕο Ῥθοοζὴθ 8ῃ δοῦϊνϑ ᾿πβύσατηθηῦ πὶ δ15 οσσὰ ἀπϑοίΐπρ, δὖ ὑμ6 θϑμϑϑῦ 

Οὗ 815 ἀθδα]ϊοϑὺ δηᾶ ταοϑὺ μαύθα θΏθιαυ, 15 ὑῆ6 μοῖρῦ οἵ ἱσομΐθ8] ὑγαροϑᾶν. 
ῬτΟΡΔΌΙΥ Αρδιθτθῃοη ἄοθ8 ποῦ Γ68}}Υ ᾿πίοπα ὕο ἀο ὑμ15, θῦ 15 ΟὨ]Κ τηδκ- 

1.ιρ' Δ ούθοΥ αὐὐοσηρῦ αὖ ὦ Οἰδῦου δα οὐ μῖοδὶ 76ϑβῦ. -- ἱλάσσεαι : 800, 1115.-- 

1116. --- ἱερὰ ῥέξας : (ὃν) }ογ)ογηιίη, βαογί 85. 

1490, ΤῊΘ βἰταριθ- οαγύθα Α 0811165 ὕαῖζθβ Αρδζῃθυηηοηβ ψοτ5 ὕο 6 ᾿π 
Θατηθβὺ, δηαᾶ ὑμῖπκ5 ὑμαὺ ὑμον Ἰηαϊοαῦθ ἃ ἔθασ οὐ 086 ρατὺ οἱ ἰῃ8 Κῖπρ ἴο 

αὐὐοχηρὺ ὑπ 6 βϑίζασο οἱ 815 Ῥσῖζθ ὀρϑῃϊν, Ραὺ ὑμαὺ Ὧ6 15 ῥἰδηηΐηρ ὕο βοπά 

Βΐτη δύδΥ ὁπ ὅπ 6 δσρϑαϊθοιι 8116 Ἠ6 15 Θοσοχα 15 μῖηρ [81856, 50 Ὧ6 081}5 

Α βΔΙΔΘΙΔΠΟῺ ὑὁ ΟΥαὑν -τηϊπ64,᾽ --- ἀναιδείην ἐπιειμένε: 1020,1; 107]. 

160. τοι: 997. --- ἔπεσιν : 996. --- πείθηται : 1100. ΟἾΒοΙνΘ {88 Δ]}1{6γχὰ- 

(10 οἱ π ἴῃ {818 Ὑ 6756. : 
161. ὁδόν: 1012, ---- ἀνδράσιν : 1007. 

150-151. Οἱ οουτβθ δῃηούμου Ἰηδὶρηδηῦ “ἐγ θύο 08) ᾿" αυρδβύϊου, ΤΟ] γΊὩρ᾽ 

ὑμβδῦ πὸ ὁπ χοῦ] 6 Ψ1ΠΏρ' ὕο ΟΡΘΥ͂ ΑΟΔΙΠΘΙΏΠΟΙ ΦΩΥ͂ ἸΟΏΡΟΥ. ἈΟΒ1)168 
15 ῬΟΙΒΔΌ5 τοουυϊησ ὈσΙγ  Υ]ν ὕο ΒἰτΤΩ 5611, θαύ [86 οἴἶθοῦ οἱ [15 15 ἴο τηδῖζθ 

τὶ Ἰηατθοῦ ρΡρ68] ο τ μδύθνυϑυ ὑμϑτα ταϊσὺ Ρ6 οὗ Ἰαῦθηῦ τ] το Διο Ρ' 
{8:8 ΒοΙα θυ ἀραϊηδῦ ΒΆΘΒ ΒΙΡΉ-πδηᾶθα ΤΣ} 5[166. 

2561. Γτγδηβαΐο : 

1. Βαῦ οομηθ, ἀτὰρ ὑμ6 βγιῦ ὈΙΔΟΚ 5Π108 ᾿ἰῃὔο ὑῃ8 ἀϊν]η8 
368... ΟΟ]Π]θοῦ ΟΔΥΒΙΏΘῺ 1 ΒΌΪΠοΙΘηῦ ΠΌΤΩΡΘΙΒ ὑῃουθΊη, Ρ]806 1 

ΒΘτὰ ΠΙΔΗΥ͂ βδοῦθα Πϑοδθομ δ, δηα οᾶσβθ ο ἡῸ οῃ Ὀοδγὰ 
ΤΆ Υ Ὀθϑυαῦ []- ΟΠ ο Κα ᾿τηϑ!άθηβ. 2. ΦΌΙΊΘ. ΘΟΌΏΒ61-θ681- 
ἸΏ ρ' Τῆ8}) 5Π8}}] 6 Θοτητηδηδίθυ. 8. ΝοΙύΠοΥ Α͵ὰχ μοῪ Τἀοτμθ- 
ΠΘῸΒ ΠΟΙ ὅδ αἀἰνίηθ ΟαΥΒΒΘῸΒ νγὰβ ον, θαῦ ὑπθυ ἔθασθα 

0π6 Βοῃ οὗ Ῥϑίθαβ, τηοϑῦ ὉΘΥΓ1016 οὗ θη. 4. ὙὙΠ]| γοὰ ροτ- 
ἔΌΤΤ ΒΟΥ ΠΟ65 πα ἀΡΡΘα86 ὕπ6 ἔγθθ- ΤΟΥ ΚΟΥ Του 8 88. Υὲ 
Ἰοοκοα δβκαῃοβ δῦ ὑπ σιν -Γοοὐρα ΑΟΠ11165 δα δάατοβϑθα 
τ. 6. ΑἸαβ ̓ὶ ΒΟ Ἰ8ὴΥ οὗ ὑπ ρτρϑδαύ-βου θα ΔΟμδθδῺΒ 
Ὑ7111 ΖΘΘΙ ΟΜ] ΟΌΘΥ ἃ οΥα ὑγ-τηϊη θα τηᾶῃ οἸούπαα ἴῃ βῃδιηθ- 
ἸΘΒΘΏΘΒΒ, ΘΠ. ἤο ΡῸ ΟἹ 8 Θχρϑαμίοη οὐ το ἥρῃῦ ταρῦην 
ΜΙ τηθῃ ΝΣ 



ΤΈΒΒΟΝ ΧΧΧΙΧ [252--255 

ΠΌΡΟΝ ΧΧΧΙΣΧ 

ἘΟΒΜΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΒΙΒΟῸΝ ΟΕ ΑΡΥΕΕΒΞ 

ἴστᾶν, 152-157 

262. Ἀρδά οαγϑία)γ Τ80- 188. 

263. 

2584. 

Ορέϊογιαί : 

αὕτιος, ἡ; ον ὈΪΔΙΏΔΌ]6, ὕο ὈΪ]ΔΤΏΘ, 

σοἸ] γ, δοσοιηῦδ}}6, ΤΘΒΡΟΠΒΙ 16. 
αἰχμητής, ἄο, ὃ ΒΡΘΔΙΤΏΔΙ, ὙΥΔΙΤΊΟΤ. 
βοῦς, βοός, ὃ, ἡ ΟΧ, οοΥ. 

βωτι-άνειρα ἤδηι., τηδη-Π ΟΌ ΤΊ ν,, 
ὩΣ ΌΤΙ Τρ ΠΘΤΟΘΒ; δωΐδέ. ΠΌΤΒΘ οἱ ἡ 

ΠΘΓΟΘΒ. 

δεῦρο Βἰ0Π6», ὕο ὑ} 15 Ῥ]δσθ, Π616. 

δηλέομαιξ, δηλήσομαι, ἐδηλησάμην, 

δεδήλημαι ΠδΊΤη, Βιιχύ, ἀδβίγου, 

ἀδτηδρθ, ὙΓΟΏΡ,, ΤᾺΪ1. 

ἐλάτ-ω, ἐλά(σ) (σ)ω, ἤλασ(σ)α, ἐλή- 

λακα, ἐλήλαμαι, ηλάθηνἘ ἀτῖνο, 

ΒΟΌΣ Θ, ΟΔΥΤΎ ΟἿ, ῬΆΒΗ, ῬΓ͵Θ88. 

ἐρι-βῶλαξ, ακος τ]οΠ-ο]οα θα, Πρανγ- 

οἹοα θα, ζογί1]6. 

ΝνΟΟΑΒυΒΑΗῪ 

ἐ ἠχήεις, ἐσσα, εν οποϊπαϊοροοίϊο, (16) 

ἱ Θομοϊηρι τοϑτῖπρ, (ΤΟ) Βο Πα] ηρ', 
ὑπ παϑυϊηρ. 

ἐ « « ἵππος, ουὅ, ὁ, ἢ ΠΟΥΒΒ, ΠΊΔΤΘ. 
καρπός, οὔ, ὁ {τυϊύ, ΟΤΟΡ, Ῥτοάποθ, 

Βατν δϑῦ. 

μαχέομαι (μάχομαι), μαχήσομαι 

Ἂ (-ἐσσομαι ἢ) (μαχέομαι), ἐμαχεσ- 

(σ)άμην Πρθαύ, Ὀδἰ16. 

μεταξύ Ῥούνγθθῃ, ᾿πύθυν θη]. 

οὖρος (ὄρος, 671), εος, τό τηουῃύ αϊη., 

σκιόεις, ἐσσα, εν ΒηΔΑγ, Βῃδάονγ. 

Τρῶες, ων, οἵ 'Τ͵ΙῸΟἾΪΘΏ8. 

Φθίη, ης, ἡ Ῥδύμῖα, α ἰοῦ απὰ ἀ18- 

ἐγιοὶ ἦν πογίμογη, (ὑγόθοο, ᾿μοηῖα ΟΓ 

Αελίϊος, 

᾿ονιναύννοβ : (8)θυ]ο-] ορῪ, -Ἰορτοί(8}}; Ὀπ-6 0116, -οὐϑῃλαιη, 

ον ; δἰαδ- οὗν} ; ϑομβο-ηρι -τηϑύθυ, -Β00Ρ96 ; π:Ῥρο-ρούδ- 

Π.118, -αὙΟΙΏ6., -ΟΥΘΠ6, -οταῦθβ, Ρ1]-ρ ; οδγρ-6]. οδτΡΟ-ΘΘΏ1Ο, 

-ἰὖθ, -ροτθ, ῬΟΙΥ -ΟΔΤΌ ; οτ-θϑά, οτοτ-ὶοσν, -ρταρηγ, -ὈΡΡΒ ; 
Βα Ϊ-ΤΥΘ], ΒΟ Ο- ΘΟ ΔΡὨ (7). -ἸὩΔΟΥ, -ἸλΔ ΠΟΥ͂, 501-ΟΡ 0 (4]}}. 

255. Γταμηβίαΐθ: 

1. ἦλθον ᾽Αχαιοὶ δεῦρο μαχησόμενοι ἕνεκα Τρώων αἰχμητάων. 

2. εἰσὶ Τρῶες αἴτιοι ᾿Αχαιοῖσιν; 8. ἠλάσαμεν βοῦς (- βόας) 

τε καὶ ἵππους ᾿Αχιλῆος, καρπὸν δ᾽ ἐδηλησάμεθ᾽ ἐν Φθίῃ ἐριβώ- 
4. Τρῶές εἰσιν τηλόθι Φθίης βωτιανείρης, ἐστὶ δὲ μάλα 

πολλὰ σκισεντ᾽ οὔρεα καὶ ἠχήεσσα θάλασσα μεταξύ. 
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256. 257] ἨΟΜΒΈΕΙΟ ΘΒΕΕΚ 

260. [δαὰ δῃᾷὰ ὑγδηβίαί : 
Ἂν ᾿ 

Ππαΐ, 169-.16 
τα 

οὐμγὰρ ἐδὼ " Τρώων ὃ ἕνεκ᾽ ἤλυθον αἰχμητάων 

ΠΡ. μαχησόμενοξ ἐπεὶ οὔ τί μοι αἴτιοί εἰσιν 

᾿οὐ γάρ πώ ποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους, 

οὐδέ ποτ᾽ ἐν Φθίῃ ἐριβώλακι βωτιανείρῃ 166 

καρπὸν ἐδηλήσαντ᾽, ἐπεὶ ἢ μάλα πολλὰ μεταξύ, 

οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα " 

257. 12. ἐγώ: οιηρμαύϊο (1099), ἃ5. οομύταβύθα ψι} ΑΡΔΙΜΘΙΏΠ ΘΙ 

Δα 818 Ὀσοΐμου Μϑμοαῦβ, ὴο Βα ἃ βύτσοῃρ' ῬΘύΒΟ2)] ᾿ὐθγοϑῦ ἴῃ ὉΠ6 
ΒΌΘΟΘΒΒ Οἱ ὕμ6 δχρραϊδίοη. 

1ὅ8. μαχησόμενος : 1109, ὅ. --Ξ τι ; 780-781. 

1564. βοῦς -- βόας : βτουρποῦὺ 811 ὨϊδύοΥΎ οαὐῦ]θ ἤδνθ θθθη Δ ἸΠΉΡΟΥ- 
ὑφηὺ θοομοσηΐῖο ἔφοῦοσυ. ὙΠῸ Π| πρΊ 15} γοσβ “ 166, Ομ αὐνθὶ, ρθοιῃῖατνν, 

δἴο., ἱπαϊοδῦθ ὑπ ραγῦ ὑῇθυ ᾶνα ρ]αγθα 10 ΟἿΣ ΟΥ̓ δηα 1 ὑπ Βομιδῃ 

ΤΟ ΘὕΔΙΎ ϑυϑύθιωϑ, 85 ἃ τη αϊαγη οἱ Θχομϑηρο, Ὀοίοτγθ ὑπ6 ᾿ηὐτοαπούϊοῃ οἱ 

οοἰπᾶρθ. 1ἢ ΗογηθΥβ ὑϊτὴη8 ταϑίαθη5 ὑσοσθ 6816. οαὐ6-ὑγησίηο, ὈΘοΘΒ6 

ΈΘῚΓ ϑυϊύουβ ΥΘ σι] 1}ν ραν οαὐν]6 ὕο ὑῃθῖν ἑωύμθυβ δ5 ἃ ϑαα]ηρ' Ῥγθϑθηῦ, 

ἴῃ τούτη ἴῸΥ ὑῃμ6 ΟἿΤ] 85 ἃ ψιῖ86. Α ἀδθᾳ] τνοϊδῃ 10 ΠΟΤ ΘΟ θϊτη685 
τηΐρηῦ 6 σουῦβ 85 το 85 [ΟΣ οὐ. ΤΉΏΘΙΡ τοῦ ᾿πηροσύϑησα μδἃ8 

ηδάθ ὑμθῖη δῃ οὐ͵θοῦ οὗ αἰνῖηθ ὙΟΥΘΠ1Ρ ΔΙΏΟΤΙΡ' ΤΠΊΦΏΥ͂ ῬΘΟΡ1Θ65, ἃ5 ΔΙΏΟΠΡ' 

ὕὉπ6 οἷα ἩθΌτγονβ, Ὑ7Π΄ὴο ΤῸ ἃ Ἰοηρ Ρουϊοᾶ οἱ ὑῃποὶν ᾿ἰδύοτυ σου ῃρρϑᾶ ἃ 

ΡῈ1Π]:-σοά, οὐ τ οι ὑπ6 πουπ5.οὐ 06 δ]ῦδυ ἡ 6 ἃ βι συν). 
1δ6ὅ. βωτιανείρῃ : Οοὔδοτνο ὕμ8 ὑοποῦ οὗ 1ο68] Ῥυϊάθ, 50 σοτήσηοῃ ὑΒβτΟᾺΡἢ- 

οαὖ 8}}] παύϊοπβ. Ηΐβ Βοῖηβ διοάμοθθ ἤόσοοβ, οἱ σοῦ Ὠ6 ἴδ ομθ, ἘῈΘ6 
οτ δι Θη δα] ορ ὑπ οῦβ πιὰ μἱούατοθαιθ Ἰδιμρυδρ6 πιδῪ Ἰηαϊοοῦθ Ποῦ ἀθδγ ἴο 
δῖ5 θρασὺ 8185. οἱὰ Ὥοχμθ ἴῃ Ρῃύηϊα ῶ8. ῬΘυδΡ5. ἢ6 15 δἰτηοδῦ Βοῃιθ- 

510. 

1567. ἠχήεσσα: οποιηδίορορῦϊο, ἕο τοργθδθηῦ 086 βουχα οὗ [88 τούτην 

568. ---- σκιόεντα ΥΟΙΘΥΒ ὕο ὑΠ6 Ἰοηρ βΒῃϑαονβ Ὑγ 10 Πῖρη τηουηὐαϊτβ ὑμτον. 

ΤῊΪΒ γοῖβ6 15 ἴἢ ΔΡροβιθίοη ΨΠῸ0 πολλά (α86α ϑβαρδύα ϊν]ν)) οὗ 86 
Ῥγθοραΐτρ' ν 6 Υ88. 

ΟΌβοσνα 086 Πραρῖρ' ἊΡ οἱ ὑπΠ6 βτδῦ Ῥϑύβοόοιϑὶ ὈΥΟΠΟΆΠΒ ἴ ὑΠ15 Ῥαβθῶρ, 
ἴο τιαϊοαῦθ ὑπδὺ 4. 011111605 δα ὯῸ Ῥϑύβοθδὶ Ἰηὐθυθϑῦ, ἃ5. α1ἃ ΑΡΔΙΠΘΙΏΠΟΙ, 

1 ὑπ8 Θοχρϑαϊδου. ΑΘΒ1]65 θιρ μδδῖζθα ῚΒ. ΟΥ̓ ΘΘΠΘΓΟῺΒ τηούϊνοα δ) 

5611-5δουϊβοῖπρ' 5}. τὶν 1 7οϊαἴηρ' ὑμ86 ππᾶουαϊείηρ, ὑμου ον ὑμβγονίηρ ᾿πύο 

Ἀῖο Ἢ σϑ]ῖοῦ ὑπὸ Ἰηργαθιθααθ οὗ Αρδιποιήμοῃ δα ὉΠ 6 ἄθδρ Ἰη͵αβῦϊοθ οἵ 15 
Β6Ι ΠΒΉπ 655. “ἼῈ6 Ὑτοϊδηβ πᾶνε ΠΕΥΘΣ 016 γὴ6 ὑπ6 5] ἰσ ιηὐθϑῦ μᾶστὰ, ὑμαῦὺ 
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ΤΈΒΒΟΝ ΧΧΧΙΧ [257 

1 5ῃου]α Πᾶν 6 φὍΌΠ6 ἴο 81] 0815 ὑτοῦ 18 1π τηϑικῖηρ᾽ ὑ}}15 Θχ ροδιθίοῃ ἀραϊηδϑὺ 
{μ6π. ἢ ͵ 

154 Η. ΘΙ ψϑηύομ ΤΟΌΘΥΥ πα ἀθβύσπιούϊου. οὗ ῬγΟΡΟΤΥ τηϊρηῦ 6 

οἰμον ὕῃ6 οσοδϑίοῃ οὐ ὕ8μ6 τϑϑα]ὺ οἱ τ, ΤῺῊΘ οτἱρὶῃ οἱ 88 Ἡοτηρυϊο 
ὙΆ15, ὃἃ5 Ττηοϑὺ Α15 ὈΘΙΌΤΘ ἃ Πα 51Π060, 

μδᾶ αἰθἱπιδῦθιυ 8 ΘΟΟΠΟμΐο 8515, 

ἃ ὑπο πο γ νᾶρϑα οἰῦμοσ ὕο ῥὕτο- 
ὑροῦ ὑΠ16]Γ ΟὟ ῬΓΤΟΡΘΙΌΥ ΟΥ ὕο σδὶῃ 

Ῥοββϑϑβίοῃ οἵ ὑμδὺ οὗ ὑῃϑὶσ πϑΊρ ΌΟΥΒ. 
« Απᾷ ὑπ6 ΘὨΠ]άτγρῃ οἱ 18γ86] ἀἸά ὑπαῦ 

ΜΘ 85 ΟΥἹ] 1ὰ {116 βἰρὺ οὗ 96- 
ΒοΥΔΕ ; δῃᾶ ὅθμονδ ἀο]]νογθᾶ ὑμ θη 
ἰηΐο ὑπὸ Βαμπᾷ οἵ ΜΠΙαῖαπ ΒΘΥΘᾺ 

γΘΆΓδ. - -- ΑἈπά 80 ἴὖῦ ΣΕ ΟΣ ὙγΠΘ Α Ῥᾶγ οὗὈἨ φορρϑὲ πιδυκοὰ ὙΠ} ἰμ6 ἤρυτθ οἵ 
ἴ8γ8 8] Βδὰ βου, ὑΠπῶῦ Ὁὴ6 ΜΊαΙΔηΪν65. ὁ θη, Τϑαῖοβ ἤγοτα [Π6 ᾿ΌνΤΝ ΘΘὨ ΣῪ 8.0, 
ὁδ1ὴη6 Ἢ], 8η4 ὅπ Ατηδ]θκῖῦθθ, ὁπ 

88 Ομ] ἄχθη οἱ ὑπ6 Εδῦ, θυθιὶ ὑμθῪ οδὴθ ἋΡ δσαϊηδῦ ὑμοτη; 8η4 δ 0 

Θποθιηρ 6 ἀρδλιηϑὺ ὕΒθτα, δῃηα ἀοδύγονθα 088 Ἰπόγθαββα οὐ 088 θαυ {111 ὑμβοὰ 

σοομπιθϑῦ ὑο ὅδζα, δια Ἰοῖῦ Ὧο βιιβύθῃϑηοθ ἴοὺυ 1βγ86], πϑῚ ὍΠΟΥ 5.66}, ΠΟΥ 

ΟΣ, ΠΟΥ 855.᾽ “Απᾶ γα ψϑηῦ ΟΥ̓ΘΙ «ογάδῃ, δηα οᾶτηθ ἀπο «6 γῖο ΒΟ : πᾶ 

0868 τηβϑη οἱ ϑϑιίομο ἔουρηῦ ἀραϊηβῦ γοῦ. . . ; 8π4 1 ἀδ]  γογθα ὑβθτη ᾿πΐο 
ΨΟῸΣ Βᾶπά.... Απᾶά] Βᾶνθ ρίνθη σοὺ ἃ ἰδῃά ἴου Ψ Ποῖ γα αἸά ποὺ 

Ἰάροσν, ἃπᾷ οἰῤί65 ψ ῖσἢ γα ῬαΠΠὺ ποῦ, δια γα ἄν76}} ἴῃ ὑπο ; οἵ ὑμ6 νἱπθ- 
γαγαβ δῃὰ οἰϊνθ ὑσθθβ ΨΊΟΩ γα ρῥ]ϑηϊθαᾶ 

ηοῦ ἅἄο γα οθαὺύ. Νον ὑμογοίοσθ ἴϑαγ “68}ο- 
γΔὴ 8ΔΠα βοῦν ΗΪπ.᾽" ““Απά Φοββυδ αϊὰ 
απο ὕμθιη 8ἃ5 Φθβονδὴ θαᾶθ Βίτη : 6 
Βοῦσηθα Ποῦ ἤοσβθδ, δια Ὀαγπῦ ὑπο ὶγ 

ομαγϊοὺβ ψιῦ ἢ ἔσο... Αμα δ8]1} ὑῃ68 5}01] 

οἱ ὉΠμ686 οἰὐῖ65, δα πα. οὐ], ὑΠ6 ΘΟ] ἄτθη 

οὗ [5186] ὕοοῖϊα ἴῸΥ ἃ ὍΤΟΥ πῦο ὑμΘ. 56]γ 685; 

Ὀαῦ ΘΥΘΥῪ Ὠιᾶπι ὉΠΟΥ͂ βγη οὐθ τι ὑ8 6 δαρ6 
οἱ ὑδμ8 βυνογαᾶ, π0}} ὕμον δα ἀρθδβύγογρα 
ὑΒ Θὰ, πϑιῦπογ Ἰοΐῦ ὑΠογ Δ ὕο Ὀγοαύῃ. 

166-157. ΑΟΘὨ11168 18. ποὺ βυγιουν 1ορ- 
108] ; ἴοΥ ἴῃ ϑρ106 οἱ {Π6 ογαϑῃϊπρ' 868, ὑμαὺ 
το] ] θα Ῥούψθθη, ἢ6 ψὰβ ἀοϊησ ἴθ ΤΊΟΥ 

6 ν υῪ ὑμῖμπρ' ΒΟ} Π6 βῶγβ 88 ΤΙ͵Ο]ΔῺῊΒ 
Παν8 ΠΘΥΘΓ ἄοπθϑ ἴῃ ΗΪ5 απ ᾿ϑοδιιβ6 οὗ ὑ8μ6 Ἰηὐθυνθηὶπρ' ἀϊβύθποθ. --- πολλά 
(ἐστίν). 

ΑΟΘΒΜ11165 15 πον τρϑάγ ὕο τρθοῦησ8 81] Δ]]οσίαποθ ἴο ΒΌΘἢ ἃ ΘΔ 6 7, Ὑ780 
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258-261] ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΟΕΡΕΚ 

γορᾶγβ ὙΠῸ Ρ6856 ἱπρταῦύπαθ ὑὴ8 Ἰογαὶῦγν οἱ ὑμοβθ μῸ σγοτο βρηύϊπρ' ποὺ 
ἴοχ ὑμϑῖσ οὐγὰ βῶκϑβ, θαὺ ἴοσ ὨἸτὼ δηα ἢ15 ᾿ὐοχοβῦβ. 

οῦ8. Ττγϑηβίαῦο : 

1. ὟΥ οδπιθ ΒΙύΒ6Ὶ ὕο ἢρσῃῦ Ι ὑμ6 ΤΊΟ)Δἢ ὙΨΔΙΥΊΟΙΒ; ΙῸΓ 
ὍΠΘΥ 816 ὈΪαιηΔ 016 ὕο υϑ8. 9. Ομοθ δῇ Αοβδθδηῦ ατονθ 

ΔΥΘΥ ΟἿὟΥ οδύθ]6 ἀμ ἤοΥΒΘΒ, δα ἀδθύσογθα ΟἿ ΟἸΙΌΡΒ ἴῃ ἔθτ- 

0116, τα -ΠΟΌΤΙΒΒΙηρ ΡΒ 18. 8. ῬΒύῃΐα 185 [8 ἔσοτη ΤΥΊΟΥ, 

ἃ ὑμθθ 816 ΥΘΙΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ Βηδαονν τπου δ] 5 8η6. [Π6 ΓΟΔΥ- 

Ἰῃσ 5βθὼ Ὀϑύνγθθῃ. 

ΠΕΘΡΟΝ ΧΙ 

ΝΌΜΕΝΑΙΒ 

παρ, 168-164 

2569. Ῥύμαν ὕΠ6 016. οἱ οδγα]η 818, ΟΥ 415, δ ἃ ΠΌΙΊΘΤΑ] 

Δάνογθ5, 1δ71. Οὐτητηϊῦ ὑπ ἢσϑὺ ὕμνον οὐ θοῇ ὕο ΤΘΙΠΟΓΥ; 
χα ἸΘαγη ὕμα ἀθο θη βίοι οἱ εἷς, μέα, ἕν ογ; δύο (δύω) ἕωο; 
τρεῖς, τρία ἰΐγεε ; διὰ τέσσαρες, τέσσαρα ὕουν, 188--189. 

200. Ορίύϊοπαί: 

5061. 

ἀλεγίζω (ἀλεγιδ-), τού, σόγι.,) 984 οᾶτο, 

Υ60Κ, Θομ Βα 6Υυ, Τοργα, ΟΥΥΥ. 
ἅμα οὐ ἀαϊ., αὖ ὉΠ6 βδῃὴγθ,ᾳ ὕἸ1Ὴ6, 

ὑορούμον (108). 
ἀν-αιδής, ἐς 511,81 61655, ἍΠ766]1ηρ, 
ἀπειλέ-ω, ἀπειλήσω, ἠπείλησα 

ὑξτοαύθη, θοδϑὺ, συ ΘΏ 806. 

ἄρ-νυμαι, ἀρέομαι, ἡρόμην δοχαΐτγα, 

Ὑ1Π, 5876, ὈΥΘΒΟΙ͂νΘ, 

ἀφ-αιρέω (αΐρε-, ἐλ-), ἀφαιρήσω, ἀφέε- 

λον (ἀφεῖλον), ἀφήρηκα, ἀφήρη- 
μαιΐξ, ἀφῃρέθην" ὑδῖτο διύγδῦ, ΤΟ, 

ἀορεῖνϑ. : 

ἕπω (σεπ-, σπ-), ἕψω, ἕσπον Ὀ6 ὈΌΒΥ, 
Ῥϑυΐουιη; ηεᾶ., ἴο]]ονν, δοοοιη- 

Ῥϑπν, αὐϊοηα. 

ΝΟΟΑΒΟΒΑΕῪ 

ἶσος, ἡ (ἐΐση), ον Θα88)], Θαιϊῖναϊθηῦ, 

γ6}}- θα ]δποδα, βγχασχηθίτὶοϑ], 

κυν-ώπης (ὕ06. κυνῶπα) ἀορ-ἰδοθᾶ, 

ἀορ-ογϑα, 5. 81Ὲ61688. 

Μενέλαος, ουὐ, ὁ ΜοπροΙδυβ, δγοίνοῦ 
οΓ 4 σαηιογηηονι, αὐτὶ ἡμοϑαπά οὗ 

Πείφη. τ 

μετα-τρέπω {(τρεπ-, τροπ-, τραπ-), μετα- 

τρέψω, μετέτρεψα, (μετέτραπον), 

μετατέτροφα  , μετατέτραμμαι, με- 

τετράφθην (μετετράπην. {ΤῊ 

(ἀτουῦμα); πᾷ. ὕχτη οπϑβο]ῖ. 
τονατα, ἢ66α. 

μογέω, ἐμόγησα 01], βύτρΟΊΘ6. 

ναίω (νασ-), ἔνασσα, ἐνάσθην ἄπ ε]], 
Ταῦ; γιά. Ὅ6 δἰὐπαϊοᾷ. 
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ΤΈΒΒΟΝ ΧΙ, [262-264 

ὁπί( π)ότε ΘΠ (6 61). πτολίεθρον (-Ξ ἘΠῚ ΤΩΣ ου, τό 

πρός (π(ρ)οτί) αὐν., απὰ γ»τερ. τοὐμὴ ΟἿ. 

σεπ., (ἄαἱ., απὰ αεο., ἴο, τονγαχᾶγὶ τιμή, ἧς, ἢ ΒΟΙΟΥ, 8 δἰ δούϊομ, τθο- 

4150, αὖ, οἱ, ἔσοτη, οἢ 68) οἵ; ΟἸΏΌΘΙΏΒΘ, τούχι αύϊομῃ, νᾶ]06. 

οὐ, σοη., ἴτοτη, Ὀθίογθ, δὖ 086: χαίρω (χαρ-, χαρε-, χαιρε-), χαιρή- 

Ια αῖπρ, ἴῃ ὑῃ6 βιρῃῦ; εὐἱϊῃ ἀαΐ ἊΝ σω, κεχάρη(κ)α, κεχάρ(η)μαιΐ, ἐχά- 

ΟἹ, δὺ, ὈΥ ; τυυἱϊ, αοο., ὕο, ὑογγαχά, ρην τοϑ]οΐοβ, Ὀ6 ᾽ Εἰδᾶ, 8811} ψ6]- 

(αΡ)ο", δραϊηδῦ. ΘοΙλ6! ᾿ 

262. ΓτΙΔΏΒΙδίθ : 

1. ᾿Αχιλλεὺς ἕσπετο ἄνακτι ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνονι μέγ᾽ 
ἀναιδέι, ὄφρα χαίρῃ. 2. ᾿Αχαιοὶ ἕσποντ᾽ ᾿Αγαμέμνονι ἅμα, 
τιμὴν ἀρνύμενοι (1070) τῷ καὶ Μενελάῳ. 8. ἣν ᾿Αγαμέ.- 

μνων κυνώπης; 4. ἀρνύμεθα τιμὴν πρὸς Τρώων Μενελάῳ. 
ὅ. ᾿Αγαμέμνων οὐ μετατρέπεται οὐδ᾽ ἀλεγίζει τῶν. 06. βασι- 

λεὺς αὐτὸς ἠπείλησεν ἀφαιρήσεσθαι γέρας ᾿Αχιλῆι. Ἶ. ᾿Αχιλ- 

λεὺς ἐμόγησε πολλὰ τῷ γέραϊ. 8. γέρα πάντες ἕξομεν ἶσα 

βασιλῆι, ὁππότε ἐκπερσώμεθα πτολίεθρα Τρώων. 

οθ8. Πιοδα ἂἀπᾷ ὑσγδηβίαΐο: 

{{παά, 1δ8--162 

ἀλλὰ σοί, ὦ μέγ᾽ ἀναιδές, ἅμ᾽ ἑσπόμεθ', ὄφρα σὺ χαίρῃς, 

τιμὴν ̓ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε, κυνῶπα, 

πρὸς Τρώων. τῶν οὔ τι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις " 1800 
Ν “ ΄ 2. ἈΝ Σ “ ; - ᾿ 

καὶ δή μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς, 
ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Α χαιῶν:- 

; ἤ ΄ὔ ω γ ΄ ς , 3} Ὰ οὐ μέν σοί ποτε ἰσον ἔχω γέρας, πποὸτ Ἀχαιοὶ 

Τρώων ἐκπέρσωσ᾽ ἐὺ ναιόμενον πτολίεθρον" 

204. 108. σοί: 1007, ΘγῬμαὐϊο, ἃ8 ΤΑΥ͂ Β6 566} ἔτοῖῃ 88 δοσθῃύ, 762, 
- μέγ(α) : 780-81. --- χαίρῃς : 11156-1116. ---- σύ: ΨΘΥΙΥ͂ ΘΙΠΡΠΔ01Ο, 85 Θοῃ- 

ἰγαϑύθα Ὑι0} Α6811168 (1089). 

169. ἀρνύμενοι: 1070. ---- Μενελάῳ σοί τε: 997. --- κυνῶπα: ὑΠ6 ΠοΙ,οτὶςο 

ὙΓΔΙΤΊΟΥΒ ΓΘ ΤΟΙΤΘΒΗΪΗΡΊΥ ἰσϑη]ς ἴῃ βασηρ ψψηδὺ ὕμογ ὑπουρηῦ, Τὸ Ὀ6 

ΘοΟΙΩΡᾶτρᾷ ἴο ἃ ἄορ 15 5081} σομϑίουθα ὑμ6 μοιρῃὺ οἵ Ἰῃ8α]0, δα βυ 0 ἢ 
ὑβστηϑ ΤΘΡ ΔΙΊ ΤΟΥΊη 8 ἔϑυουϊθθ Ῥατὺ 1πὶ 6 νοοδ]ΔΤΥ οὗ ἀΡα86. Ἔσθα 
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264] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕῈΚ 

ὑο-ἀδὺὺ 6 ἄορ δτηοῃρ' ὑπ ἀβιαύϊοβ ὑγρὶῆ 68 41} ὑμαῦ 15 ὈΘαβῦΥ δα 5Ώϑτηθ- 
ἔα]; δηᾶ 80 0868 Μοβδιηπιθάδῃβ 6841} ὑπ 6 ΟΊ βύϊδηβ 095: δια βίο (γυ18- 
ὑ18Δη8 8.6 Ῥτθϑαχηρύμουβ ΘΒΟῸΡὮ ὕο τοῦαβα τὸ θ6]1δνϑ ἴῃ ὑπ6 ρχορμθὺ, ὑΠ6Υ 

ΔΥΘ “1πῆ48] ἀορΒ. Ηδῖθ κυνῶπα 18 ῬΘΙΒΔΡΒ βαρροβύθα ὈΥῪ μέγ᾽ ἀναιδές, 
οὗ ψῈ1ΟᾺ 1ὖ 15 ΤΆ ΘΙ ὑΠ6 ΤΊΟΥΘ ἸῃΒΌ] ]Ὡρ' δαυλνθηῦ. 

160. τῶν (χϑ6α βυϊρδύδαυθνθν) : 9484. ---τι; ζ80.-781, --- μετατρέπῃ -Ξ 

μετατρέπηαι, 584-- 586. 

νὰ 
ΟαἸνἀομΐαῃ ὈθΣ ππηΐ Ἴ : ΔΎ ΤΑ, μα 

ὌΝΤ 
πη685 δῇ [168 ΖΌΒΟΓΔΙ οὗ 

Ῥαΐϊγοοὶαβ 

Ῥείθαβ, ΤοίΒβ δηά ἐδ6 

δοαβ 

Ῥαχβυϊ οἵ ΤγοΣ 5 ὉΥῪ 

ἘΎΟΗ ΟΣ 

ΑἸ 142] ΒΟΘΠ6Β, ΒΟΒΙΏΧΘΒ, 

δἴο, 

ΤῊΒ ἘΚΑΝΟΟΙΒ ΝΆΑΒΕ 

Αγοβθοϊορίολ) Μαβϑατῃ, ΕἾΟΥΘΓΘ . 

Εοαμᾶ ἴῃ δὴ ἘΠ γαβοδη σγᾶνθ ἴῃ 1844. Α ὈΙΔοκ-συτρᾶ ὕουσα οοίία ναβα οὗ δρουΐ 600 5.6, 1 
ἴδ ΠΘΩΡῚΥ͂ {γθο 1660 ἴῃ μοῖρ ἀρὰ ἔννο δηᾷ οπ6 4} ἴδοῖ ἰὴ ἀϊαμπθίοτ. ΤῺ ἢραγοΒ ἡ [886 ν858 

ἀορίςι ΒΟΘ 65 οι ΟΥ̓ΘΘΚ ταν ἐμοῦ. 

2 161. μοι: 997. --- αὐτός: ψομγβοίζ, 1.6. “ ΔΙ ὈΙΌΓΑΤΊΥ, ψνβουῦ 086 ὁο.- 
Βϑῃῦ οὗ 6 ΔΥΤΩΥ ΟὐὁἩ ὕμε οὐβου ομίθἔνδ "8, 

162, ἔπι : 1060. --- πολλά: 780-181. 

169. σοί: ἃ Ὀτδομν]ορῖ 8} Ομ ΥΊβομ, ἃ5 ἴθ ἘΠΠΡΉΒΗ, “ ψΒδὺ 18 ροοᾶ 
ΤΟΥ ἃ οοἹ]ά," ἐ.6. “π|ῖλαὺ 18 ροοᾶ ἔου ἃ πιᾶτι ΨἘὨῺΟ 888 ἃ 6014. ΤῊ]5 Ὁπουρθῦ 
ἸλύΘ 51 68 Λ}6 Ἰη]υβύϊοο οἵ ἃ ρδιῃθύηποῃ᾽Β δούϊοι. 

ΟΌβθυνϑ ὑἢ 8 θχηρ 8818 δῃᾷ οομύγαβὺ 80 δϑουνθυ οὐὐαϊμθα Ὀγ 0μ6 86 
οὗ ὑῃ6 ῬΘΥΒΟΒΔΙ ὈΤΌΠΟΙΤΙΒ ἴῃ 0818 ραᾶββαρθ, δῃα Ὁ} ὙΠ γτηϊηρ᾽ ἢ θοῦ οἵ σοι; 

᾽΄ , ΄, , ’, 

σὺ, σοί, μοί μοῖ, σοί. 
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ΠΒΒΟΝ ΧΙ [265--268 

265. ΤΥ αῦο: 

1, ΤΉΘΥ [Ο]ονθα ὉΠ6 νΘΥΥ͂ ΒΒ ΔΠΊΘ]Θ55. ΑρδΙΘ ΠΟ. ἃπᾶ 
Μρῃρδαβ, ὑμαῦ ὉΠΘΥ τοϊρηῦ ]Ὼ ΤΘΟΟΙΏΊΡΘΏΒ86. ἔον 6} ἔΤΌΤα 
[16 Ττο]δη8. 2. Βαΐύ [86 ὕνο Κίηρθ αἸὰ ποὺ τϑρᾶγα οὐ οοῃ- 

5166 ̓ ὕπι686 ΤΒ]ηρΒ δὖ 41]. 8. Τὴ Κιῃρ' οὗ τθῃ, Α ρϑΙ ΘΙ ΠΟΏ, 
ὑμτοαύθηθα ὕο ὕαϊςζθ ὐνγῶν δ 8 ῬΎῚΖΘ οἱ ΑΟΠ11165, ΤΟΥ Β]Οἢ Π6 

Βαᾷ βύγαρρθα τηποῆ, δηᾷ νγΒ]0} μδᾷ θθθὴ ρίγεῃ ὕο πη ὈΥ͂ 
[16 50ὴ8 οἱ π6 Αοῆδθδῃηῃβ. 4. χα ὕϑυοῦ Βαᾶ ἃ ρυϊζθ οἵ 

ΠΟΠΟΥ Θα 08] ο Αρδηιθιηποῃ (8). ἡ ΉΘΏΘΥΘΙ νγ6 58δοῖζθα ἃ ψ6]]- 
βιὑπαύθα οΙὖγ οὗ {86 ΤΤΟ]ΔΠ5.. 

ΠΌΡΟΝ ΧΙ 

ΡΕΕΒΕΝΊ, ἘΤΌΕΕ, ΑΝῸ ΕἸΚΒΤ ΔΟΕΊΒΤ ΘΥΘΤῈΝ ΟΕ ΨΕΒΒΘ 

πιὰ, 166-172 

266. 1) Πδνίονν οατϑία]]ν 411] {16 ΤΟΥ Πμ8 οἱ λύω ἴῃ {Π8 ῥΡγθ8- 
Θηύ, ἔαύανθ, ἃη6α ἢγχβὺ δοσχὶϊβδὺ, 811] σόἹοθϑ, τηοάθ8, δη ἃ ὕθῃβββ, 

904--921, ἀμ τοαά 789.35ὼ95.Ὃὃ ὁ ὁ ὁ6ὀἨὁΓ 
2) θάστῃ ὑδθ οοπ]αραύινοη οἵ φαίνω ἴῃ 6 ἢτϑὺ δουϊϑὺ 5υ8- 

ἰοτα, 981-982. 
261. Οίϊοπαϊ : 

208. 

ἀτάρ (-Ξ αὐτάρ 571) Ἀαΐ, ΙΔΟΥΘ ΟΥ̓ ΤΥ. 

. ἄττῖμος, ἡ, ον αἰδῃοῃοτθαᾶ, ὑπῃοη- 

ογρά. 

ἄφενος, εος, τό ΘΔ] ΤΉ, ΤΊ ΟΠ65. 

ἀφύσσω (ἀφυγ.), ἀφύξω ἀϊΡ' ἋΡ, 

ἄταν (οὐ), οοἸ]ροῦ, θῶ Ὁ. 

δασμός, οὔ, ὃ αἰνιδίοῃ (οἱ 50᾽0118). 

᾿δι-ἔἐπω (σεπ- σπ-), διέψω, διέσπον 

ΔΟΟΟΙΆΡ]18}, Ὀρυζουτη, ρῸ ῬΗΤΟΌΡΉ, 

Ὀ6 δῃηρδρθα (1η). 
ἐνθάδε Ποτο, ΕἰύμΠου, ὑπότο, ὑμιῦΒοΥ. 

κάμνω (καμ-, κμη-), καμέομαι, ἔκαμον, 

ΝΟΟΑΒΙΙΑΒῪ 

κέκμη(κ)α ἃ, τᾶ, ὕοὶ], 8 

ὙΘΟΓΥ, ΒΌΠΟΥ, ΘΟΟΟΙΠ Ὁ Π15 5 ὙΊῸΗ 

Ῥϑ1Ω. 

κορωνίς, ἐδος ουτνοά, Ὀϑηΐ. 

ὀλίγος, ἡ, ον 11{016, ἔδνν, 5128]], οὗ 

5110 ὴὺ να]αο, ΟΠ ΘΔ. 
πλοῦτος, ου, ὃ ΘΙ, το ἢ 65, ὩΡΌ- 

ἄβῃο6, 

π(τ)ολεμίζω (οἱ. π(τ)όλεμος), πίτ)ο- 

λεμίξω ψγᾶτ, Ἰυαύν]θ, πσ δύ. 

πολν-ἀτξ, τκὸς 1πτ]ρϑῦμουβ, ΟἸΤΒἢ- 

1πρ, 
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269. 271] ΒΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

σύν αὦυ., απεὶ »ΤῸρ}. τιὐἱΐδ ἀαί., ΜΙᾺ, ταὶρ ὔοσ, Βϑύθοσ, Ὀσᾶνοσ, ΒΟΉ ΡῸΣ, 
ἐορσϑύμοσ (]0}}), δίοηρ τ ]ΌῈ. ΤΏΟΓΘ ῬΟΘΙ], τλοτα ρσοδαοίϊνο, 

φέρτερος, ἡ, ον (σοπιραγαί. 84, 2), ετάογρ ῥσοῆίδρϊο. 

Του γαῦνϑβ : οοτοπδ-ῦ] ἢ, οτόνγῃ ἢ ΟἸΙρ-άτ ον ; Ρίαϊο- οΥαῦ,. 

ΓΟΥΔΟΥ: Ῥοϊθτη-1ο(8}} ; ΒΥ πιδροραθ, ΒγΏ-. 

409. Ττδηβαύθ: 

1, διέπομεν πόλεμον πολυᾶϊκα χείρεσσιν. 32. ποτὲ δασμὸς 

ἵκηται; ᾽Αγαμέμνων ἔχει τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ᾿Αχιλλεὺς δ᾽ ἔχει 
(γέρας) ὀλίγον μὲν φίλον δέ, 8, ᾿Αχιλλεὺς ἔχων γέρας ὀλίγον 
τε φίλον τ᾽ ἔρχεται ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμῃ πολεμίζων. 4. νῦν 

᾿Αχιλλεὺς εἶσι Φθίηνδε. ὅ. ἢἣ πολὺ φέρτερόν ἐστιν ἴμεν οἴκαδε 
Ἁ ᾿ 7 Ν Ἁ 2. Ὑ - ᾿ 2 7 σὺν νηυσὶν κορωνίσιν. 0. ᾿Αχιλλεὺς ἐὼν ἄτίμος, οὐκ ἀφύξει 

Σ λ " ᾽ ,ὔ 2 μ : 

ἄφενος καὶ πλοῦτον ᾿Αγαμέμνονι ἐνθάδε, 

ΟἿΌ. Ηρδδα δηᾶ ὑγδηβίαύο : 

ἰϊαὰᾶ, 168--.179 

ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάικος πολέμοιο;͵ 166 

χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ᾽, ἀτὰρ ἢν ποτε δασβὸς ἴ ἵκηται, 

σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ, δ᾽ ὀλίγον τε φίλον τε 

ἔρχομ᾽ ἐχὼν ἐπὶ νῆας, ἐπεί κε κάμω ̓ σεολεμίζων. 

νῦν δ᾽ εἶμι Φθώνδ, ἐπεὶ ἢ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 
9. 1, 

οἴκαδ᾽ ἴμεν σὺν νηυσὶ. ἘΘΡΌΨΙΘ οὐδέ σ᾽ ὀίω 110 

ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν. ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν.᾽" 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων " 

211. 105. τὸ πλεῖον : σοτηραγδῦ. οὗ πολύς, 754,9, {6 στοαίογ (ρατὺ). 
166. χεῖρες ἐμαί: γιψ λαπαῖβ, ὃ τόσα δβδοοναδὶ ὡπμα Ῥἱούθσθϑαθθ ἂν οἱ 

Βα Ίρ “1 αἹα 10. δασμός : “Απᾶ “ἜΘΗ «ο8ηπ8 5ρηῦ ὑΠ 61 ΔΎΤΩΥ 8150 ατὺφ 
ὑμοὶσ ὑδηὖβ, ὑμΘῺ Β6 Ὀ]Θ55θα ὑῃ θη), δια μ6 βρῶῖκθ απΐο ὑβθτη, βαυὶηνρ, Βθύαχη 

ὙΓΠῸΠ ΤΩ Θἢ τ θ5 ἀηῦο γοῦ ὑθηὔδβ, Δηα ὙΥ] ἢ ΨΘΙΥῪ τα 0} οαὐΐ]6, ὙΪΌ ΒΊΟΥ, 

δ᾽ 1 ρο]α, δηα ὙΠ ὈΥΔ55, πα π] ἰτοι, ἃ πα ἢ ὙΘΥῪ ΤΌ Οἢ ταΐ- 
τηθηῦ: αἰνιαθ μ6 8001} οὗ γοῦν Θῃθσηϊθθ 0} γοῦν Ὀσθύβσθη." “ Βυΐ 81] 

ὍὉ86 οδὔ]6, δηᾶ ὑμ6 5001} οἱ ὑ868 οἰὐ168, γγθ ὕοοϊς ἔοσ' ἃ ῬΥΘΥ ὕο ΟἼΤΒΘΙΥ68.᾽ 

1607. τό: ἐλε τὐοἰϊ- ηιοιυτ, ὠϑιαὶ (σλ ῦ οὗ ΒΟΠΟΙ). -- πολύ: 780.-781. --- 

μεῖζον: οοτηραγαῦ. οὗ μέγας, 784. --- ὀλίγον: οΥ εἰίσίξ ναϊως (ποῦ ρειε). 
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ΓΠΕΘΒΟΝ ΧΙ [272..275 

--- ὀλίγον τε φίλον τε: 47 εἰϊσἠξ ναΐιι6, γεὶ ἄφαγ (ὕο τὴ6). ΟἿ, ΒΒΆΙΓΘΒΡΟΙ: 

(8, ῬΟΟΙ͂ ΨΙΓΡΊΩ, Δ 1} -ἰἀνουγοα ὑπῖπιο, θαῦ Πλ]π6 ΟΥσιι. 

168. ἔρχομ᾽ (αι). --- τὐὐοην 1 αὶ ἰσθαγῳ (077) "ο)ιϊς. 

149-168, ΤΉ ΘΡῈ 15. ἃ αἰδύϊπου πούβ οὗ ραύῃποβ συπηαΐηρ ὑβτοιρ ὑ8 15 
Ἅ016 Ῥᾶβ8δρ6, 8Πη6 ἃ [66]1πρ οὗ ποῦ Ἰναὺ ἢ61}1685 τϑϑϑηὐύχηθηῦ αὖ ἃ ρϑιαθχα- 

ΠΟΙ Β΄ ΟΥ̓ΘΥ ῬΘΑΤΊΠΡ' ΔΥΓΟΡΆΤΙΟΘ, ὑορ ΠΥ ὙΠ0Π Π15. Ἱηρταύ 46 ὑοπατα ὑμοβα 

ὑο Βοτα ἢ οὐγϑά 80 ΤΟ ἢ. 
169. ““ΤῊ1Β 15 ΠΟ Ρ]806 ἴον τῇὴϑ; [Ὑὴ ροϊπρ' ὨΟΙΊ6.᾽ 

170. σ᾽ (οι) : 997. --- ὀΐω: Ἰτοπίοθγ, ἃ5. οἱὔθῃ. -- κορωνίσιν : ὑΠ15 ποτά 
νἱ θα 8 265 ὑ86 οατνοᾷ 11η6 οὗ [πῃ ατϑοκ βῃϊρ, τι 105 ΕἸΡῺ ῥτον δα βύθχῃ. 

9712. Γτγδμηβ]αίο: 

1, ΑἸ ΠοΟυρΡᾺ [86 συϑαΐοσ (ρᾶγθ) οἵ 815 ᾿τηρϑύποιβ Ὑγ8 νγᾶβδ 
ΔΟΘΟΙΏΡΙΒΗΘα ὈΥ ΟἿὟΓ δ8ηᾶ8, γοὰ δἰνγανϑ ἤᾶγο τη ποὴ ὑΠ6 στθδύου 

ῬΙΖΟ, ΏΘΏΘΥΘΙ ἃ αἰ 510 οἱ ΒρΡ011(8) οοηθ. 2. θη 

ΠΟΥ σΎΘΥ, ΘΘΡῪ (01) ΠρΒύϊηρ, μον νγϑηῦ ὅο [Π611 5Π108 σι ῃ 
(βανίῃρ.) ΡΓΙΖΘ8, 5114}} γοῦ ἀθδγ ὕο ὕπ6:ν μϑαυτίβ. 8. Τὺ γὰϑ 
τη] 0 ἢ Ὀδύξου ἴο ρὸ ἰο ΡὨΠϊα; πον α1ἃ μον (ΒῖὴΚ μα βῖποθ 

ὕπθν δα Ὀθθῃ αἸβῃομοσθα Β6Γ6 ὕθθυ πχου]α οο]]θοῦ νγϑα] ἢ δπα 
ΤΊΟΠΘΒ [0 ΑΡρΘΙΠΘΙΏΏΟΗ. 

ΠΕΘΒΟΝ ΧΗΠ 

ΤἸΤῊΒ ΘΕΟΟΝῸ ΔΟΕΙ͂ΘΤ, ΑΝῸ ΤῊΝ ΕἸΗΝΒΤ ΑΝ ΒΈΘΟΟΝΌ 

ῬΕΕΕΕΟΥΤ ΘΥΘΤΕΜΒ ΟΕ ΨΕΕΒΒ 

πὰρ, 176--181] 

2138. 1) Τιϑᾶσῃ ὕπ6 οοπ͵]ραίοη οἱ ὕμθ ρουϊθοὺ βγβύθῃι οἵ Ὁ 
'λύω πα οἱ βαίνω, 904-.-918., 922, 980.. 

2) Πϑδᾶ οδυϑία!ν 810--818, 
214. Οέϊογιαί: 

ΤΌ. ΝΟΟΑΒΟΓΑΒῪ 

διο-τρεφής, ἐς ΖΘ.5-ΠΟῸΤΙ 56. ἕταρος (ἑταῖρος, ὅ71), ου, ὃ σοΙηρδῃ- 
εἵνεκα {-Ξ ἕνεκα, ὅ71}) οῃ δοοουμὺ οἵ. ἴοῃ, οοιῆτϑαρ, ἔοἸονγοι, ἔτϊθηά. 

ἐπι-σσεύω (σευ-, συ), ---, ἐπέσσευα, ἐχθρός, ἡ, όν (οοηιραγ. ἐχθίων, ον; 
ἐπέσσυμαι, ἐπεσ (σ)ύθην ατῖνε ΟἹ, βμροτί. ἔχθιστος, ἡ, ον) Βιαύθ[α], 
ΒΌΤΓΥ ΟΠ, ΤρΡῸ. Βαῦθά, Θμθιην, ποϑῦλ]6, οα]οῦΒ. 
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216-277] 

καρτερός, ἡ, ὁν (-- κρατερός) (597.- 
ὅ98), βίσομρ, τηϊρηῦν, β6Ύ6 16, 

ΒΔΤΒΉ, ΒύθτΙ. 

κοτέω, ἐκότεσ(σ)α, κεκότη(κ)α Βο]ᾶ 

ἃ σταᾶρσο, 6 ΔΏΡΥΥ, θ6 να! οὔ. 
μάλιστα (οογηραγαί. 97) μάλα) πιοδὺ 

οὗ 41}, δϑρϑθοϊδὶν, ὈΥ̓͂ 81} γτηθδῃ8, 

αἀφοϊάραϊν. 

μάχη, ης, ἡ Ὀαύι]6, Πρ ὺ, ἔταν. 

μένω (μεν-, μενε-) μενέω, ἔμεινα, μεμέ- 

νηκα ἘῈ τουηδῆιι, ὡυγαϊῦ. 

ἨΟΜΈΈΙΟ ΟΒΕΕΚ 

μητίετα, ἄο, ὃ ΘΟ. ΏΒ6]1ΟΥ, (τα ἀθη0) 
δανΊΒβου. 

ΜΝυρμιδών, ὄνος, ὃ Μγττηΐάου, αγοοκ. 

ὄθομαι τοὐΐθ σόη. 984, 6 Ε, ΟδΤΘ, 

οπμβῖα θυ, τορᾶτα, ὙΟΥΤΥ. 

τιμάτω, τιμήσω, ἐτέμησα, τετίμηκα , 

τετίμημαι, ἐτ᾽μήθηνἘ ΠΌΠΟΙ, σα 

. ΒοηοΣ; πιά. ἀνθιιρθ, δχϑοῦὺ το- 

ΘΟΙΏΌΘΏΒΘ. 
ὧδε ὑμ8, 80, ἴπ ὑΠ18 τΑΥ, 85 ἴ0]- 

ἸΟΥ͂Β. 

Τουϊναύϊννοβ : Ὶ:ΠΟ-ἸΏ8Δ0}6, ἸοΟρῸ-, Β010-. ὑΠΘο-τηΘοὴν ; ὑϊτηο- 

ΟΥ̓ΔΟΥ͂. 

470. ΤΠ ΥΔηϑαΐο: 

1. φεύξομαι μάλα, ἐπεί μοι θυμὸς ἐπέσσυται τόδε, 2. 

σόμεθα ἸΤηληιάδην μένειν εἵνεκ᾽ ᾿Αγαμέμνονος. 

λισ- 

ὃ. παρ᾽ ᾽Αγα- 
᾿ , ἡ Ν -- ’ ᾿ μέμνονί γε ἄλλοι εἰσίν, οἵ κε τὸν τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα 

Ζεύς. 

λήων ᾿Αγαμέμνονι. 
τε μάχαι τε. 

θεός οἱ τό γ᾽ ἔδωκεν. 7. 

καὶ ἑτάροισιν, ἀνάξει δὲ Μυρμιδόνεσσιν. 

4, ᾿Αχιλλεύς ἐστιν ἔχθιστος πάντων διοτρεφέων βασι- 
δ. ἔρις τε φίλη ᾿Αχιλῆί ἐστιν αἰεὶ πόλεμοί 

6. ᾿Αχιλλεὺς μάλα καρτερός ἐστιν, ἀλλά που 
᾿Αχιλλεὺς εἶσι οἴκαδε σὺν νηυσί τε 

ὃ. ᾿Αγαμέμνων οὐκ 

ἀλεγίζει οὐδ᾽ ὄθεται ᾿Α χιλῆος κοτέοντος. 

ΟἿΤ͵ Ἠραα δια ὑπϑηβίαύοςΣ 

Πἰπαΐ, 1 ΠΣ δ1 

« ὙΠ ολῚ εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ᾽ ἐγὼ γε 

λίσσομαι εἵνεκ᾽ ἐμεῖο μένεϊνς παρ᾽ ἐμδὲ γε καὶ ἄλλοι, 

οἵ κέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 178 

ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων " 
ἤ 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 
᾽ 7: ; 7 2 θ ;. " " 3 ὮΝ 

εἰ μᾶλα καρτερὸς ἐσσι, θεὸς ποὺ σοὺ ΤΟ Ὑ ξοωώκεν. 
γ »Ὁ.Ν δ 7 κα» Ν κ΄. τι Γ 

οἴκαδ ἰὼν συν νηὔῦσυ ΤΕ σῇς Καὺ σοις εταροίσιν 

Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω 

οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος " 
180 

ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε" 
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ΈΒΒΟΝ ΧΙ [278 

ΟἽ8Β. 173. τοι: 998. --- φεῦγε: 7160, ἀοεογί. Τῦ 15 {18 Ἰῃβι Δ 0 

ΜΈΪΟΒ ΠΘΙΡ5 ΑΘΒ11165 ἀθοϊᾶθ ΤῸ βύδγ. 

173-174. “«Ῥλὰπ ΔΙομΡ᾽ ΒΟΙΏ6, ὈΥ 8}} ᾿η6 885; ἀοη Ὁ βῦϑυ 01. ΤΥ Δοσοιῃῦ." 

Ἰγοηΐοδ), οἵ ΘΟἼΓΒΘ. 

176. Α τϑρὶν ὅο ὑμ6 δββογσθίοι οἵ Α0}11168 1 γ8. 1ὅ9. ΤῊ]Β 15 ἃ ροοῦ 

ΘΧΔΙΏΡΙ6 οὗ 86 βι 016 ἸΤΟΠΥ͂ οἵ ὑη6 ροθϑῦ; ἔογ 1Ὁ 15 ΖΘᾺΒ ἃπᾶ π0 οὔθ ΨῈΟ 

αἰβμοπουβ Αρταθιηηοῦ 1 6116 5648]. ΤῊΘ ΚΕἸ σ᾽ 8 Ῥστοὰα ΒΡΘΘΟῆ Β6Γο μα 
18 ΒΔΌσΥ ῬΓΘΒΟΙΡ ΣΟΙ ΡΟῺ ὕΠ6 ἔδνου οὗ Ζθυϑ, [ῃ 8 παῦαταὶ ργούθονου 

οἵ Κίῃρσδ, ὕπ|8 ΤΏ |κ6 15 Ἰδύθυ. ἀϊβοοιηῆθαγθ 411 ὕ6 Ἰῆοτα βυυι κῖησ δηᾶ ἢὰ- 

τ1]Π16 1110. -- τἱμήσουσι ; 1144. 

177. ἔρις τε φίλη (ἐστίν). φίλη ἄστθθβ ψ ἢ ἔρις, Ὀυὺ 15 ὕο Ὀ6 ὕβκϑθῃ 

ψ] πόλεμοί τε μάχαι τε 4]50. 
178, ““Οαταιύθα ὑμπαῦ γοὺ ἅτ Ὅταν διηα τϊσ] ιν (ὑΠ|ὰ8 δος ο]θαρὶηρ 

ΑΟἈ11168᾽ δδβουύϊοῃ οἱ ὕμθ ᾿τηρογίαηῦ ραγῦ ἢ6 δα ρῥ]αγβα ἴὰ Ὁ ΜΑΣ, ν 88. 

165-106), γοὰ ἄο ποὺ ἄορβϑουνθ Δ}0 ογϑαϊὺ ἴοὺ ὑπαῦ, ἃ5. ποὺ ψχοὰ Ὀαΐ ΒΟΙῚ6 

σοᾶ ἰδ ΤΘΒΡΟ 51016, ῺΟ ρῶν 1ῦ ἃ}1} ἴο γοὺ υἱϑ]ουῦ ἃν ΘἸἔογὺ οὐ ΝΙ1ῦ οἡ 
ὙΟῺῸΣ ρᾶτύ.᾽ 

180. Μυρμιδόνεσσιν : 1001, Ἀαῦ 1 ὑῃ8 τοῦθ οΟὗἨ ΑἸ σΔΙμθυη ΠΟ. ΤηΔΥ͂ Ὀ6 

οομϑίογοα ἃ ἀαύγα οἱ ἀϊβαδναμπῦαρο, 997. --- ΜΤυρμιδόνεσσι ξάνασσε οτἱρ]- 

Ὠ8]]1Υ. ---- σέθεν : 984. Οἴδουσα 088 ιἰδδίῃρ' ἔθου ργυοάποθα Ὀγ Ὁῃ6 μϑαρίπρ 

ἋΡ οἱ βίρτηδβ ἴῃ ὑπῖ8 δμᾶ ὑμι6 ργθοβάϊῃρ σϑυύβθ. Μυρμιδόνεσσιν τοοοῖνθ5 
ῬΙΟΠΆΪηΘΠμ06. ὉΥ 108 ροβιύϊοι Ἰὴ ὑμ6 ΨΘΥΒ6, 51:06. ΑρΘΙΠΘΙΏΠΟΙ Ὑ18Π68 ὕο 

Τα Ο]θᾶΣ ὑο Α0}11168 0116 1Ππ|108. οὗ 815 δαύπονῖγ, δια ὑπᾶὺ ἢ6 μᾶ5 πὸ 

τὶρσμῦ ὑο 6 ᾿ἰββαΐπρ' σομητη δ 45 Ὅο0 ὑη6 Ασοβδθᾶπηβ. Α ρδιῃθιημοι 0111] ὍΘΑΥ 
πὸ ἰηἰσ!ηροτηθηῦ Οὗ Πῖδ Οὐ ὈΥΘΙΌΡΔΟΨΘΒΒ, 

181. κοτέοντος (σέο) : 984. 

Τὴ {18 ΨΠΟ]8 ραβϑασθ α ΦΙΩ ΘΥΩΥΟΙ ἈΒΒΌΤΣΩΘΒ ἃ ὕο!θ Οὐ Βῃθθυηρ᾽ ΒΆΤΟΆΒΙΩ 
δηα οοπύθιηρὺ ἴοσ Δ6}111685, ἃ8 ὑποιρῇ ἢ6 ᾿γογθ θα ἃ Ῥϑθν 8 δῃηᾷ ψ1]}}}] 

ΟὨ118, Τπὰβ Πμ6 ᾿6]1 0165. ΑΘὨ1]168᾽ ΘΥΘΥῪ τηοῦϊνο δα Θχοθ]]θηοθ.. Ηΐβ 

Ὁῃτοαῦ ἴο γϑύσσῃ μοιπθ 15 ἰῃ θγργούθα δ8 ἄπ ἴο ῬΔΏ]ΟΙΣΥ ἔθασ, Π18. ὈΤΔΥΘΤΥ 

1 Ψ 7, 8185 πηρούπουβ βρὶν]ῦ, ἃ Ὦ15 βύγθοἢ Οὗ ὙὉ}711]1, ἃγ6 4}1 ἀμ} }0168 

ὙΓΒΙΟῺ τᾶϊζο τὴ ἃ Πϊβδᾶμ06 ἃ8 ἃ αΟΔΙΤΘ]δοὴ6 δα οοῃύοη ]οῦβ [6]]ΟΎ,. 

ΡυαΥ ἀοῃ Ὁ Ἰοὺ τὴθ ἀθύαϊῃ γοῦ,᾽" Ὧ6 58 Ύ85, “1 γοὺ ΔΓ6 18 Β0Οἢ ἃ ΒΌΓΥΥ ὕο 
ἢδθβ. Τὸ Ψ11 6 ὦ Ὀ]οβϑὶμρ' ὕο 8686 γοὰ ΡΌΠΘ, ΒπΠ 06 γοὰ ΓΘ 80 Ῥϑύνϑιβθ δ 

σἴνθῃ ὅο βύσιθ Β6 βὰσθ ὕο δκθ 81} γοὰν Ὀδρδ δια ϑαρραρθ 8Δ]ΟῺῈρ,, δα 

ἄοπ Ὁ Ρ6 ὑγυϊηρ το βύσαῦ ἃτοιιηα ἤθγθ ψ]ὺῆ σοὺ δαύμουὶγ, θαὺ τὰ Δ]οπν 

΄ω, 

Βοῖηθ ὅο {π6 Μγττηΐᾷοῃβ, ὙΠ Θγ6 γοὰ Ὀ6]οπσ. Ῥοιῦ δια 81] γοὰ ρ]6886. ἡ 

ὙΟΌΤ ΔΏΡΘΥ 15 ὕΠ68 Ἰοαδβὺ Οὗ ΠΥ ΟΥΤΊ65. [Ὁ 15 8411 0Π6 βᾶτὴβ ὕο τὴ 8 θύῃ οΥ 

γοῦ Πο]ὰ ἃ »τυᾶσο οὐ ποῦ, δηα δῦ ἴο 5Πη 077) γοὰ ΠΟῪ ταᾺ ἢ 1 οΔΓΘ, 1 5}8]] 
ὑμτθαύθῃ γοὰ 85 10] Ονγ5: ΤὨ15 ἃ]1 ῥσόνϑβ ἴοο ΠΟ ἴοστ ΑΘ] 65, ῈῸ 

[6615 πον ὑμαὺ 6 οδπηοῦ τούασῃ μοιὴθ πϊυμοαῦ ρτονοϊῖμρ ὕΠ6 στἱ 1016 οὗ 
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279.282] ἨΟΜΈΕΒΙΟ ΘΕΡΕΚ 

88 ἃσῖηγ. [4Κθ ἃ βρο1] θα οἰ ]ηἹᾶ οὗ ἂἃπ οὐϑβυϊπαῦθ όσαδπ, Πθὴ ΑΘ τηθτη- 

ΠΟΏ ρῥσϑίαπαβ ὑμαὺ 10 ψου]ᾶ σὶνθ Ὠΐτη Ῥ]θαβαχα ἴο ὈΘ τἱᾶ οὗ Ὠΐτη, ἢ6 1πβ᾽ϑὺβ 
ὌΡΟΙ βαρ. 

ΟΌΒβεσγϑ 086 Θταρ ἢ δδβὶβ δα οοηύταβυ ορύαϊηθα Ὀγ 0[Π6 156 οὗ [Π 8 ῬϑΊβοῃδὶ 
ῬΓΟΠΟᾺΠΒ π᾿ 015 Ο]Θ Ῥϑ55δᾶρ6. 

4279, Γτιαμηβίαίο: 

1, Αρϑδιηθιήηοῃ, Κἰηρ᾽ οἵ τχθη, 5814 ὕο Δ 0Ώ11168, ““ ΕῚν ὈΥ͂ 4}} 
ΤΩ Θ878, 16 γΟᾺ" 50] ὑΤΡῸ5 γοὰ. 2. ΓΘ Αομδθϑηβ θηὐγθαίθα 
15 ΡἼΘΘΟΙΥ ἴο ΤΘλ81η γι ὕμϑια, ὑμηαῦ τγχθ τη]ρὴ ὑ ΠΟΠΟΥ ὉΠ ΘΠ 

ΘΒΌΘΟΙΔΠγ. 8. ἄθαβ, 026 ΘΟ. ΏΒΘΙΟΥ, ν0}11] ΘΒΡΘΟΙΔΠΠΥ ΒΟΠΟΥ 4]] 

16 Κίηῃρθβ. 4. Αρδιηθηῖμοι δηα ΜΘηΘΙ 88 ΟῚΘ ὕο ΑΟ}11165 

056 πιοϑὺ μαΐθἔα! οὗ 4}} 6 Ζθ5- ΠΟΤ Βα ΚΙΏΡΒ; [ῸΥ δἰ νᾶ 
ΒΓ ]6 ἃπΠ8 Ὑῶ15 δηᾷ Ὀαυῦ]85 6 ἀθαῦ ὅο ὑπ. Πρϑαγίβ. 

δ. ΑἸ ΠουΡῚ ΠΟΥ ΟΙΘ ὙΘΙῪ βΒύχγοηρ, βϑοῖὴθ ροα δα φΊΥΘΗ 

ὑμπαῦ ο θα. 0. 1, 5 ΡῸ ΒομΘ ὙΠ ΟἽΣ ΒΠῚΡΒ 86 ΟἿΙ 
οοΙαγϑαᾶθδ, δηα γ]6 86 Μυττίάοηβθ. 1. νἥαΘ αἋο ποὺ τϑρᾶσα 
ΑΟΠΠΊ]168, ΠΟΥ ἀο γα θ6 ΜΉΘ Ὧ6 ΠΟ]αΒ ἃ ΡΥαρΡΘ; 51η06 γ76 

ΒΘ ΤΠ ΟὮ ΤΡ ΙΘΥ. 

ΤΙΠΘΟΝ ΧΙΠΠ 

ΤῊΕ ῬΡΕΒΕΈΕΟΤ ΜΙΡΌΙΕ ΘΎΥΘΤΕΝ ΟΕ ὙΕΕΒΒΘ 

Ττχαν, 182-192 

280. 1) ΤΙ ΔΤ ὑΠ6 ῬοΥΐθοῦ τ] α]6 ϑυβύθχῃ οἱ λύω, 910-- 916, 
Ἰρέφω, τεύχω, ἃτιὰ πυνθάνομαι, 925-929, ' 

2) δύυαγ ὑῃ6 4016 οἵ ῬΘυβ0} 8) δηδίηρδ οἵ γϑυθβ, 819--829, 

281. Ορίϊοπαῖ: 

282. ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΗῪ 

ἄντην ΟΡΘΠΪΥ, Βοΐοτθ ὑΠ6 ἔδοθ. ἐρητύτω, ἠρήτῦσα, ἠρητύθην ΟἾΘΟΚ, 
ἄχος, εος, τό ψοσ, ραΐῃ, ρυϊϑί. τοϑίσαϊυμ, οομύτσοὶ, οοηύδλῃ, ΒΟ] 

Βρϊσηίς, ἔδος, ἡ ΒητΊδ5615, ἀδιρὐου οὗ Ῥδοῖκ, ουσΌ. 
ΒΓΙΒΘ 08. ἦτορ, ορος, τό Ἠθατύ, 508], 5ρ1 110. 

διάν-διχα ἴῃ ὕνγο γᾶ γ5, ΔΙ οσθαθ]γ. κλισίη, ης, ἡ Βαύ, Βαγτγδοῖς, ὑθηῦ. 
ἐναρίζω (ἐναριγ-), ἐναρίξω, ἠνάριξα λάσιος, ἡ, ον ΠαΐΤΎ, ΒΗΔΡῬΎ, ΤΟᾺΡὮ, 

ΒΡ Οὗ ἅσταου, 8Ρ01], βαγ. ὈαΒβῆγ. 
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ΤΠΈΞΒΟΝ ΧΙΠΠ [283-284 

μερ-μηρίζω (μηριγ-), ἐμερμήριξα Ροπ- "παύτω, παύσω, ἔπανσα, πέπανυκα , 

ἄοτ, σομϑβίοχ. - οὖς πέπαυμαι, ἐπαύθην οδᾶ86, 5ίορ, 
μῆρος, ουὅ, ὃ ὑβΊρἜ. ΡΑΌΒΕ, ΟΠΘΟΚ, τοϑύγαλτι, Βο]ᾷ ΟΥ̓. 
ὁμοιό-ω ἘἮ, ὁμοιώσω, ὡμοιώθην ᾿1κοπ, ἸΤ᾿ηλεΐων, ὠνος, ὁ 80ηὴ οἱ ῬεΪδαΒ, 
τᾶ 6 Ιἴκθ, ΟΟΙΡΑΥΘ, [ΙΏ8Κ6 «Αολίος. 

θαυδὶ. στυγέω (στυγ, στυγε.), ἔστυξα 

ὀξύς, εἴα, ὕ 5Βατγρ, Ὀϊδίπρ, οαὐδίηρ, (ἔστυγον), ἐστυγήθηνἑ αδΐο, 

Κοθῃ, δοίῖα. Ἰοαῦμθ, ἀ1811κ6, τλακὸ Ἠαίθξα], 

ὅσ(σ)ος, ἡ, ον ΒΟΥ ἘΠΕῚ ἮΟΥ ἨΟ]α 1ῃ ΠΟΥΤΟΥ, ἔθαν. 

ρτϑαῦ, ΒΟΥ ἸΏ ηγ, ΒΟ ἰᾶγρθ, φάσγανον, ου, τό 5νοτγά, ΒΔΌΥΘ. 
Ποῦ ἸΟΏΡ, 

Ῥουῖναῦννοβ : Ποιῃ(ο)θ-ο-ραῦμγ, Βοιημο-]οροιβ, - ΘΠΘΟΒΒ; 
ΟΟΥΡΊΔΗ. 

2838. ΤΥΔΗΒ]αίο: 

1. ἀφαιρεόμεθα βασιλῆα Χρυσηίδα τὸ γέρας καλόν. 2. ᾽Αγα- 
΄ - 2 «“ ς 

μέμνων πέμψει Χρυσηίδα ἐς Χρύσην σὺν νηὶ καὶ ἑτάροισιν 

ἑοῖσιν. 38. ἄναξ αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε ἄξει Βρισηΐδα καλλιπά- 

ρῃον τὸ γέρας ᾿Αχιλλῆος, ὄφρ᾽ ᾿Αχιλλεὺς ἐὺ εἴδῃ ὅσσον φέρτερός 
ἐστιν ᾿Αγαμέμνων. 4. ἄλλοι στυγέουσι φάσθαι σφέας αὐτοὺς 
3 4 2 7 Ν Ὁ 7Ζ Υ͂ " εἶναι ἴσους ᾿Αγαμέμνονι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. ὅ. ἦτορ 11η- 

λεΐωνος ἐμερμήριξε διάνδιχα, ἢ ὅ γε ἐρυσσάμενος φάσγανον ὀξὺ 
ΝῚ 7, 9 ἤ Ν Ἀ ᾽ ΄ 2 ΄ 3. ) ὃ παρὰ μήρου ἀναστήσειε μὲν τοὺς ᾿Α χαιούς, ἐναρέζοι δ᾽ ᾿Α τρεΐδην, 

ἠὲ παύσειε χόλον ἐρητύσειέ τε θῦμόν. 6. ἄχος μέγα ἐγένετο 

τοῖσιν ᾿Αχαιοῖσιν, οὕνεκα ᾽Αγαμέμνων ἀφείλετο Βρισηΐδα καλ- 

λυπάρῃον ᾿Αχιλῆα. ; 

284. Ἡραᾶ δηᾶ {γϑηβ] δία : 

Πῆαὰ, 1893.--193 

ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖβος ᾿Απόλλων, 
τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηί τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 

πέμψω, ἐγὼ δέ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον 

αὐτὸς ἰὼν κλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, ὄφρ᾽ ἐὺ εἴδῃς 18ὅ 
ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος 
53 ,»,Ν ιν τ ἫΝ » 2} ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. 
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285] ΒΟΜΒΕΒΒΙΟ ΟΕ ΕΙ 

ὧς φάτο' Πηλεΐωνι δ᾽ ἄχος γένετ᾽, ἐν δέ οἱ ἦτορ 
7 7 ; 7 στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, 

ἢ ὅ γε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 190 
᾿ ᾿ Η , .-ῷν»» ἐδ 2 7 

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὁ δ᾽ ᾿Ατρεΐδην ἐναρίζοι, 
ἣε χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν. 

285. 182. ἔμ᾽ (ε), Χρυσηίδα : 1020, 1. ---- ἀφαιρεῖται -- ἀφαιρέεται : δ84-- 

685. -- ὡς : α5, δίγισο. 

184. πέμψω, ἄγω : ορδοῖνα ὑΠ6 νᾶτγιύϊου ἀπ6 ὕο ὑπ ἀ86.οὐ ὑῃ6 Ἰἰηδῖοδ- 
{να δῃᾷ βαθ]απούϊνθι ΑΡΘΙΏΘΙΏΠΟΙ, 15 ΤΏΟΤΘ ΒΌΤ6 οἱ ὑπ6 ἢγδῦ ὑπ οὐ {116 

ΒΘοΟΠΆ. --- ἄγω : 110]. ---- καλλιπάρῃον 15 τη] ΟἹ Ο 5]. Δα α6α ὈΥ͂ ΑΡΔΙΏΘΙΩΠΟΙ. 

ῴο ὑδπύα] χα δηᾶ ἰσυϊναῦθ Α 6 Ώ11165 ἕασύμθυ, αὖ ὕ86 ῥσοβρθοῦ οἱ Ἰοβίῃηρ' βΒθ ἢ 

8ι 465} }016 ῬὈυῖΖθ. 

185. ““Τὸ ῬΤΟΥ͂Θ ΤΩΥ̓͂ ΒΌΡΘΙΪΟΥΙ ΤΟΥ͂ΤΟΙ, 1 5118}} ρῸ τηγ8611." --- τὸ σὸν γέρας : 

ἴῃ δρροβίθίοη ἢ Βρισηΐδα. ΤῊΘ Δαατθίοι οὐ ὉΠ6 ἀοπιομπβίχαϊνο Ῥτο- 

ΠΟᾺΏ (τό) τη κο5 6 θχρυθββίοιι που ψΊν]α. --- εἴδῃς : 1116-1116, - Αρα- 
ΤΩΘΙΏΤΠΟΏ ΟΘΟΠΒΟΙΟΊΒΙΥ δοὺβ ΗΪΤΩΒ611 ΟΥ̓ΟΥ ἀσαϊηδὺ ΑΏ11165, δηα 1η]οαῦθβ 

ὑμαῦ “δ8 ὕΠ6 ροα Ὧδ8 ἀο1}6 ὕο 1η6, 50 11 1 ἀο ἤο γου,᾽ δα 185. οδσϑίῃ] ἴο 

ΘΙΏΡ δ βῖ26 ὑμαῦ ἨὨ6 ψου]ᾶ γἱ᾽θ]ᾷ ἴο πὸ ομβδ 1688 ὑῃῃ ὑπ8 ροᾶ ϊγηβ6 1. 
ΤΠ τορϑυϊθιου οἱ ἐγώ διᾶὰ ὑπ6 δἀβέζίοη οὗ αὐτός 5ηονν οἸ δ ]γ ὑῃ6 Κὶηρ᾽5 
ἔθοπρ' οἱ Ῥσουπα ΒΆΡΘΙΙΟΥΥ 86 ΘΟΠΒΟΙΟῸΒ ΡΟΎΘΥ. 

186. ὅσσον: δθά, 8. ---- σέθεν : 998. - - στυγέῃ : 1115--1116. ---- καί : αἶ5ο, 
οὔθηι (85 Ὅ76]] ἃ5 ὙΟΌΤΒΘΙ). 

187. ἐμοί (εἶναι) : 1008. --- φάσθαι [φημί!. --- ὁμοιωθήμεναι : ἰΐξοη Πῶ- 
8617, 890. ᾿ 

186-187. δ. “1 5841} ᾿παῖκθ βΆοἢ ἂμ ΘΧΔΙΏΡ]6 οὗ γοὺ ὑμαῦ ΠΟ ΟΠ6 6156 

ΤΌΘΔΥ ΘΟΥΡΥ γϑηΐαγο ὕο αἸΒΡΙΔΥ 5.0 ἢ βιτοράμ 68 ΟΥ̓ 5θὺ ἊΡ Β15 0}7}} ἴῃ ὀρροϑβὶ- 

ὑϊοῃ ἰο ΤΥ οὐ." ὙΠ βιθλαύϊοη μὰ5 ΠΟ σϑϑορθα δῃ ὕπραβ86. ϑθσλπῃρ 
δ5 6 ψὰβ8 ὈῪ ὑπ8 Ὀσγαΐαὶ ὑδυαηὺβ οἱ  βϑιπθιηῃοῃ, ὍΠ6. ΟὨ]Ὺ θὴρ ον ἔον 

ἃ ΒΙρΉ-ΒρΙγ 6 τη 1ῃ ΑΟΠ1]165᾽ ροβιθίοι σου] Ὀ6 ὕο 11}] Ἠϊγη, ΟΥ 6156 

1056 Ἀ185 οὐχὰ 1116 1ῃ ὍΠ6 αὐὐοημρῦ. 

188. ΤΠηλεΐωνι : 998. --- ἐν δέ οἱ. .. στήθεσσιν : 998, 1009. 

189. λασίοισι : Πδῖτ οπ {88 ομαβὺ 18 5011] οοῃβι ἀθυθα ἃ τηδ1Ὲκ οὗ ἃ Βύσομρ, 
86 ΨἹΓ1]Θ γΏ 81). 

190. ἤ: ωλοίδογ. 

191]. τοὺς (ἄλλους ᾿Αχαιούς) : ον]. ὑ}ν ΑἸ ΙΏΘΙΆΠΟΙ τγαβ δι υὑϊπρ ον 
ἴῃ 16 ἀΒΒΘΥΆΌ]γ, Ὑν 10}. ὑη6 οὐμον ομϊοί δ! βοαύθα ϑγοῦυσμα Πΐτη. ΑΟΒ1]165 
ΜΟΙ] πθϑᾶ ὕὅο τῆβῖκθ ὑπο86 βύασὺ ἋΡ ἴῃ οτᾶθσυ ὅο σοῦ αὖ ΑρϑιῃθιΏ 01}. --- 

ἀναστήσειεν, ἐναρίζοι ; 1158. 

192, ἢε: 07. ---- παύσειεν, ἐρητύσειέ τε: 1158. 
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ΓΠΈΕΒΒΟΝ ΧΗ [286-289 

286.. ΓΥΔΠΒΙαΐο : 

1. Βίηοθ η68 ρ'ΟαΒ ὑῃ5 ὕδκ δύαὺ ΟἿΓ ὈΓΪΖΘ, τ 5Π8]}] βαπά 
ἴ0ὺ ἴο δγυβϑα, τι ἃ βδοσθα Ἠθοδύοσῃ ἴου ὑμ6 σοά, Ὀυῦ νγα 

588}} οὋ 10 ῬΘΊΒοα (αὐτοί) ὕἤο ὕὅη6 ὑθηὺ οὗ Δ ΟΏΠ165 δηα Ἰθδα 

ΘΎΥΘΥ ὮΪ5. ὈΓΪΖΘ, ὕΠ6 ὈΘααύθοιβ- μθοκθα ΒΒ. ]βοῖβ, ὑμαῦ 6 τὰδῪ 
νγ6}} Κπον μον ΤΟ ἢ ΒΟΓΟΠΡΘΙ γ7ἷῪ 16 ὕμδῃ 6. δηα 8]1] ΟΥ̓ΘῚΒ 
ΤΑΔΥ Ὠαύθ ὕἤο 5840 6 ἃτ6 θαὰϑ)] ὕο 15 8η ἃ ΘΟΠΊΡΘΙΘ ὑμθτηβθὶ γ6 5 

νν]ἢ π8 ΟΡθηΪγ. 2. θη Π6 δα ὑῃμ8 Βροίζθῃ, ρυἹθῖ ΔΓΟΒΘ 
ἴον ὅθ βοῃβ οἱ {πμ6 Αομδϑδηβ, 8ηα υγιθμῖη ὕΠ6ῚΤ ΠΔΙΤΥ οΠοϑῦϑ 
ὍΠΟΥ ρομάθγθα 1 ὕγο ψασβ. 8. 8 5Π8]} τἂν) ΟἿὐ᾽ ΒΗ8 ΤΡ 
ΒΎΟΓΒ ΤΤΌτα ΟἿΓ ὑπὶρὴ 8, δα τοῦβ ὕΠ6 Β0η8 οἱ 886 ΑΟΠδΘ8Ώ8, 

Ὀαὺ 5140 ἢὍη6 ὕγχο βοη85 οἱ Αὐγθαβ, ΟΥὁ γ78 514}1 ΟἸθοΚ οὐ ψταῦῃ 

8 α ΟΣ] ΟΟΪ ΒρΙ1Γ]ῦ. 

ΠΕΘΘΟΝ ΧΗ 

ΕἸΕΒῚΤ ΑΝῸ ΒΕΟΟΝῸ ῬΑΘΘΙΝῈ ΒΥΘΤΕΝ ΟΕ ΨΕΒΒΒ 

εἶ Τὰν, 198-200 

487. Βοοᾷ 880-869, ἀπὰ τονῖθνγ ὑμ6 ἢτδὺ Ῥϑβδῖνθ βυϑύθῃηι 
οὗ λύω, 916-991, ἀηὰ οἵ τρέφω, 988. 
288. Ορέϊοπαϊ : 

289. 

᾿Αθηναίη (Αἰήνη), ης, ἡ Αὐμ6ηα, σοί- 

Ἧἴ685 Οὗ τῦανὐ, τοΐϊϑάοηι, απ ἰδ αγίϑ8. 

ἄμφω ῬὈού!. 

γιγνώσκω (γνω-, γνο-), γνώσομαι, 

ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαιξ, ἐγνώ- 

σθηνῈ ΚΙΝΟΥ͂Ν, ΤΘΟΟρΡ 26, ]ἸΘΔΤῊ, 

ῬΘΙΌΘΙΥΘ.. 

ἕλκω (ἑλκ- -- σελκ-, θ08-604), ἅτανν, 

ἀτὰρ, Ῥὰ ἢ, ὑπρ. 

ἧος Ὑ8116, παῖ}. 
θαμβέ-ω, θαμβήσω, ἐθάμβησα ψο,-. 

ἄδν, 6 ἃιπιᾶζθα, ΡῈ ἔσὶρεύθπαϑα, 

βύαμα δρ]αδβῦ. 

ΝΟΟΑΒΙΙΑΡῪΥ 

Ὄστημι (στη-, στα-), στήσω, ἔστησα 

(ἔστην), ἕστηκα, ἕσταμαι, ἐστά- 

θην βοὺ (Ρ), ΒΊΑΝ, τῆδῖζο βὐδπᾶ, 

ὕδ!ϊκθ οπιθ᾿ 5 δύδπα, ΒΥΑΤΙΟΝ. 

κολεόν (κουλεόν, 571), οὔ, τό 5:64}, 

ΒοΔ ὈΡατά. 

κόμη, ης; ἢ Ἀαῖτ, ἸΟΟΚΒ, ἔπ 65868. 

ξανθός, ἡ, όν ὑαΨΠΥ, γ6]] ον, Ὀ]οπᾶ. 
ξίφος, εος, τό 5 χοσα. 

ὁμῶς Θα 08} γ, 4|1|τ6, Τορούμον, αὖ ὑπ 6 

58 1.1.6. ΤΊ. 

ὄπι(σ)θεί(ν) Ὀδ]ιμα, ἔσοιῃ Ὀδαϊπᾶ, 

Ἰαῦθυ, Ἰαὐύθυ. 
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290-292] ἨΌΜΈΒΙΟ ΘΒΕΒΚ 

ὁρμαίνω (ὁρμαν-), ---, ὥρμηνα ὕοδϑ τοαῦ, ρυαῦ ἰο ΗἸρῃῦ; πιϊά., [ἌΓ 

δοουῦ (τη οὐθ Ὁ) πὶ τλῖπά, Ροπ- ΟΠ 686], 66. 
α6Υ, οοπβία θυ, ῬΪδπι. φαείνω (φαεν-); ἀογ. ρα88. ἐφαάνθην 

οὐρανός, οὔ, ὃ ἈθάνΘΙι, ΒΙτγ. ΒἈῖτι6, ρΊθατα, ρδτο, Ε85}. 
Παλλάς, άδος, ἡ Ῥ41145 (ΑἸ Π6Π8). φαίνω (φαν-), φανέω, ἔφηνα, πέ- 

τρέπω (τρέπ’-, τροπ-, τραπ-), τρέψω, φηναῦ, πέφασμαι, ἐφάν(θξ)ην 

ἔτρεψα (ἔτραπον), τέτροφα ἘΞ, τέ: 58 ονγ, βῃλπθ; (ηια.) ΔΡῬθδσ. 

τραμμαι, ἐτράφθην ὕχσηι (ΔΣΓο  Πά), 

Πουϊγαύννοθ : δι βυϊ 151}), ῥτο-ρηοβύϊοαίθ ; ΒΤΑΎ, 8Υ- 

βύθυη, βύδυϊο ; οοτηθῦ; {1ΌΡ6,5 6έ6., 261  αἸδ-ΡδηουΒ, 6έο., 194. 

490. Ττδηδβίαίο: 

1. οἱ ᾿Αχαιοὶ ὥρμαινον ταῦτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θῦμόν. 
ῷ. ἕλκωμεν ἐκ κολεῶν μεγάλα ξίφεα καὶ ἐναρίξζωμεν ᾿Αγαμέ- 

μνονα. ὃ. ᾿Αθήνη ἦλθεν οὐρανόθεν, τὴν γὰρ ἕηκεν Ηρη λευ- 
κώλενος. 4. Ἥρη λευκώλενος φιλέει ᾿Αχιλῆά τε καὶ ᾿Αγαμέ- 
μνονα ὁμῶς θυμῷ, κήδεται δέ τοῖιν ἀμφοῖν. 58. ᾿Αθήνη ἦλθεν 

οὐρανόθεν, ἔστη δ᾽ ὄπιθεν, εἷλε δ᾽ ᾿Αχιλῆα ξανθῆς κόμης (988). 

6. ᾿Αθήνη ἐφαίνετ᾽ ᾿Α χιλῆνοἴῳ, οὐ γάρ τις τῶν ἄλλων ᾿Αχαιῶν 
ὡράετο τὴν θεᾶν. Ἵ. ἐπεὶ θεὰ εἷλεν ᾿Αχιλῆα κόμης, ἐθάμβησε, 
᾿μετατρεψάμενος δ᾽ ἔγνω αὐτίκα Ἰ]αλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην.: ὃ, ὄσσε 
᾿Αθηναίης ἐφαάνθησαν δεινὼ ᾿Αχιλῆι. 

᾿ 291, ρδα δῃὰα ἐσαπβίαΐθ: 

Ἰξαὰ, 198--200 

ἧος ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, 

ἕλκετο δ᾽ ἐκ κολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ᾽ ᾿Α θήνη 

οὐρανόθεν - πρὸ δὰρ ἧκε θεά, λευκώλενος “Ἥρη. 196 
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε. 

στῆ δ᾽ ὄπιθεν, ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε ἸΠ ηλεΐωνα, 

οἴῳ φαινομένη, τῶν δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο. 
θάμβησεν δ᾽ ᾿Αχιλεύς, μετὰ δ᾽ ἐτράπετ᾽, αὐτίκα δ᾽ ἔγνω 

Παλλάδ᾽ ᾿Αθηναίην - δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν. 900 

592. 194. ἕλκετο: ιὐας5 ἀταιτοΐηφ. --- ἦλθε δ ᾿Αθήνη : οοὔταϊπδΐία, Ἰηϑιθδᾷ 

οἱ βυρογάϊπαῖα οομβίσούϊοι, 1114. 
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ΠΕΒΒΟΝ ΧΙΩΥ͂ [292 

196. ἄμφω -- ᾿Αγαμέμνονα ᾿Αχιλῆά τε: Ηοτχα ἀϊᾷ ποῦ πιδηῦ ὕο 566 ΘΙ ΠΟΥ 
οὗ ὑμότα σοὺ Βυγχί. --- θυμῷ : 1009. --- φιλέουσα, κηδομένη : 1109, 2. 

ΤῊΘ 5ἰδαδύϊοῃ π85 ΠΟῪ τϑϑομϑα 0886 Ῥοϊηὺ σΒΟΥΘ ΑΟΠ]]]65 6615. οοη- 

ϑὐσαϊη θα ὕο δοὺ, 85. 86 ψοι]α σταύμοσ ἀ16 ὑΒ8η θῃηᾶσα ΒΌ0Π}᾽ ἀ66ρΡ 1π88]}5 πὰ 

Βατα ] ]αὐϊου αὖ ὑπ Ππδηαβ οἱ Ε15 τηοϑῦ ἀθϑριβθα ϑῆθτηγ, Π6 ἱτηροσίθοίβ 
ἴῃ. ὑμξβ βτβϑὺ ὕψο ὙΘΥΒΘΒ τῆδ]γθ ὕπ6 ἀθβουιρύϊοηῃ Β ΓΙ ΚΙΏΡῚΥ συν δηα Ῥἱούυτ- 

ΘΒ. 6, 116 ὑπ Βυστθα δούϊομ οὗ ὅπ ὄνγο [Ὁ] ηρ' δογϊϑῦβ ἅτ “Μ6]} 

αὐαρίρα ὕο Ἰησοάποθ Αὐμθηα βυαΘη}]Υ δηα ἀτδαιημδύϊοαγ. ΤῊ6 ἀΡΡθατ- 

8.η06 οἱ Αὐμϑηδ 18 δἃ8 Ὁποσχρθοίθα, πα 18 
τηὐτοάπορα τ] ἢ 85 τῆ οἢ ἀταχηαῦϊο οἰθοῦ 

845 ὕὍὉ88 ᾿ηὐουγουύίζοη οἱ ὕὉῃ6 δῃρῸ} ψΈΘΗ 
ΑΡτυδῆδιη ψγὰ8 ρουθιηρ τοϑαγ ὕο ῥϑυζοσχη 
ὑῃ6 ἢμπδὶ δοὺ ἴῃ ὕμπθ βϑουϊῆοθ οἱ Ιβ8δο: 

« Απᾶ ΑὈτυδἤδτη βυσθίο θα [οσὺῃ ἢ15 μδηᾶ, 

δια ὕοοὶς ὉΠ 6 Κοϊΐθ ὕο 8]. δἰ8 βοθ. ἀπά 

086 8ΔΏ961} οὗ Φοῃμονυδῃ ο4]16 4 ἀπο Ὠΐτη οαὖ 

οὗ ἢθᾶνθῃ, δηῃᾷ βαϊᾶ, ΑΡσδμδμ, ΑΡΥΔΏΔΙ : 

88 Β6 58], Ηρσβ πὶ 1. πα ἢ6 βϑαϊᾶ, 

ΤΥ ποῦ ὑμῖπθ παπᾶ ΡΟΣ ὑῃ6 ἸΔ(, ποΙ 6 Υ 
αἋο ὑΒοὰ δηγυμίηρ' απο Ὠΐτ.᾽ ' 

197. κόμης: 989, 

198. οἵῳ (Αχιλῆν) : ἀϊν! 1 0165 Τρ ]ΔΙ]Υ 
Βδᾶα ὑπ βοόνζσ οἱ τηδιτῖηρ' ὈΒΘΙΏΒΘΙγ 68 1ῃ- 
Ὑ]ΒῚ016 ὅο Ῥᾶτὺ οἱ ἃ ΘΟ ΔΩ δΠπα ΔΡΡΘατ- 

1πρ ΟΠῪ ὕὅο ΟΠ6 ΟΥ ἸΊΟΓΘ ἴῃ ΨΈΏΟΙΏ [ΠΟΥ 
Βδᾶ βοὴβ βρϑοῖὶδὶ 1ηΐθτθϑῦ. “αἀπᾶ 1 
Δ Ώ16] Δ]Οη 6 βὰν ὕΠ6 γΙΒΊ οι : ἴοσ ὑῃ 8 ΤΙη 60 

ὑμαῦ σου ΨἹῊ 16 Βα ποὺ ὑμ8 νἱ]βίομ. 

« Απᾷ 88 Δηρ68) οὗ Φββονδὴ βὑοοα ἴῃ [88 . ΑοΙΌρΟΙΙ5. Μύδθαιη, Αἴμ6Π5 
ὙΔΥ ἴου Δ Δανθυβατυ δραϊηϑὺ Βῖπλ....  ΑἜΚΚΑἰδυιοῦ ΟΥΡΘηὐθ]1ο τμανθὶθ, Αἴμοπα, 
Απᾷ ὑῃ6 δβ8 δῶν) ὑπ δΔῆρδὶ οἵ “Φββουδῃῇ, εἰμεν: ὁπ ἈΘΤΠΕΡΕΙΣ, ἸΒΑΒΟΗΒΕ, ὙΠτᾺ 

ΟΥὐσαβί Ὠθδα οὐ ἃ σσϑύ ΠΟ τη Θηΐ. 

βύδπαϊηρ ἴῃ ὑῃῇθ ΨΥ, ἃἂπα Β18 5νοτγα πΙΔεῚ ᾿ 

ἄτανστι ἱτὶ Η18 Βαμα :. δια ὑπ 6 888 ὑυσηθα δ5146 οαὖ οἱ [Β τὰν, δῃᾶ νγοιῦ 

ἰπῦο ὑπ ἢ6]14: δπα Βαδίδδυῃ βυαοῦθ ὑῆβ 885, ὕο ἔπτη Β6Γ ἰηΐο ὑμ8 ψᾶγ. 
ἼΠ6 Ηοχηουῖο αἰσιθῖῦ ΠΘΥΘΙ ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο ἃ φΥΟᾺΡ, Ὀκὺ ΟὨἹῪ ὕο ᾿πα]ν 4818. 

Βαβιᾶθβ 1ῦ σψοῦ]α Πᾶνα 8ρο1]]6α ὑῃ8 ῥ]οῦ Βαά Αὐῆϑηδ Ῥθθὴ 5660 οὐ βϑασὰᾶ 
Ἀγ ὑπ οὔμου στροίτϑ, Ἰπο]αϊηρ' ΑρΔΠλΘ ΔΏΙΗ. 

ΤΠ6 Ἰαύδεσ Ῥατὺ οἱ {18 σϑῦβα τϑρϑαὺβ ἴῃ παραῦϊνϑ ἔοτιῃ ὑῃ6 βτϑὺ ὕνγο 
ὙΟΓΆΒ. --ὁρᾶτο -- ὡράετο, δ84--585, 857. 

199. θάμβησεν : παύυτα}}ν ΔΟΙ1]165 γγὰβ δϑυομιβῃθα αὖ 0818 ὉπαΒαΔ] 

τηϑίμοᾷ οἱ τϑβίσαϊηῦ, Οδχύδιη]γ Ὁ σου] μᾶνο Ῥθθη ἄραίῃ ἤο δὴν οἵὗἨ 86 
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293. 296] τς ΒΟΜΕΒΕΙ͂Ο ΘΒΕΕΚ 

Οτθθκβ ἼΟῸ που] ἤᾶνο ἀδτθᾶ το αὐδοιηρὺ 10. ὕνϑῃ Ὁπουρἢ 1ὖ τιϊρμῦ 
566 Πλ ΠΙρὮ]ν Ὡπαϊρη]ῆθα 1 ἃ ΡΟΘα 685, ὯὩΟ 6118 ὑἷΧἃὰβ ο Ὀ6 Ἰοβὺ δῃηα ψοσαβ 

“του ]α ῬτΟΡΆΡ]γΥ μάνα πᾷ 11{{]6 οἴξθοῦ οἡ 6 Ὠθδα]ομρ' Δ 0}11165. ΒΘβια 685 
1ῦ ρσῖνϑϑβ {π6 ροϑὺ 8ὴ ὑπαδϑὶ ορροσύαϊὺν ἔοσ Ἰαὐγοαθοϊηρ ἃ Ὁ] ΤΘΒΑΆΘ]ν 

αἀταγηδῦϊο Ἰποϊα θηΐ. 

200. οἱ τοΐογβ ὅο Αὐμθηδ. --- φάανθεν -- ἐφαάνθησαν, 9738, 8. 

2938. ΓΙΔΏΒΙ]α΄θ : 

1. ὙΏ11δ6 ὑΠ6 0 ψγϑύθ ὑμὰ8 ροπᾶθιϊηρ ἴῃ ὑπϑὶν θαγύβ, θα 
γγοτΘ ἀσανψίηρ το ὉΏΘΙΣ ΒΟ ΑΡαβ. ὑπ ὶν ταῦ βϑγογαβ, [6 
βοαβ οἄτηθ ἴσοιῃ ἤθάνθῃ, ὑορθύμοι ἢ σγϊθ-ἃτιλθα ἩΘτἃ 
ὙΠῸ Ιονθβ 8ἃηα ΟἝΤΘΒ ΤῸ 811 ΙΏ60 ΘαυΔΙΥ ἴῃ ΘΙ 80]. 

᾿ῷ, ΤΉΘΥ βιοοᾶ Βομϊπᾷ 616 5105 οὐ ὑπ6ὸ Αομδθᾶηβ. 8. Αἴμϑῃδ 
ΔΡΡΘαρθα ἤο ΔΟὨ1]]65. δἰοθθ, ἃ ηα βθιζθα ἢϊπὶ ὈΥ̓͂ 15. ὕδυ 
Ἰοοκβ. 4. Νοῃθ οἵ 8 88 ὑπηθ ροάᾶθϑβ, θα νῷ βίοοα 
ΘιηδΖοα. δ. θη ὑῃθΥ ὕπσπθα ἃτοσηα, ὑπο υ ̓ πημθαϊδύθ! Υ 

ὙΘΟΟΡΏΪΖΘα ὑῃ8 σοαάθϑδ, ἴον 61 (ὕτνγο) ΘΥ68 ρ]θδιηθα θυ 0 }γΥ. 

ΤΕΡΡΞΒΟῸΝ ΧΙΥ͂ 

ΡΕΒΒΕΝΊ, ΕὔΤΌΕΕ, ΑΝῸ ΑΟΚΙΒΈ ΞΥΒΊΤΕΝ ΟΕ -μι ΨΕΚΒΒ 

Τὰ, 201-211] 

294. 1) οιθβ Θμαϊῃρ ἴῃ -μῖη αν ἔσοια - σγϑυρβ, ὈΥ͂ 

Πανὶηρ ὯῸ ὕθηβθ βαΠῆχ (θχοορῦ ἴῃ μθ βαδ]αποῦνθ) 1π ὑΠ6 

Ῥγθβθηῦ πα ἱτηῤογίθου αδῦνθ, ταὶ α]6, δῃᾶ ραββδῖνθ, ἰπ [8ῃ6 
ΒΘΟΟΠα δουϊδὺ δοῦν δηα τι144]6, ἃμα ἴῃ ὑῃθ βθοομπᾶ ρουϊθοῦ 
δα ΡΙυροτίθοῦ δοῦύϊνο. 

2) Τιϑᾶτῃ Ὁμ8 ᾿ηῇθούϊου οἱ π6 ργθβθῃηῦ, ἔαύασθ, πα Ὀούῃ 
δουὶβῦ βυϑύθμιβ οὗ ἵστημι, τίθημι, ἵημι, ἀαὰ δίδωμι, 949. 962. 

295. Οριϊοηαί: 

296. ΝΟΟΑΒΙΠΚΑΒΥῪΥ 

ἄν -- κέ(ν) (1086--1091). γλαυκ-ῶπις, δος ρ]θδτηϊπρ-ογϑᾶ, 
αἰγίςοχος, ἡ: ον ΔΘΡἼ8- ΠΟ] ρ. Παβϊπρ- γϑά (“ ον]-ογϑα ἢ). 
αὖτε ἀραΐπ, ἴῃ ἴμτῃ, ρα, Ποθνοῦ, ἵνα ἴῃ οΥθυ ὑμαῦ, (80) ὑδαῦ, 

. ἔτ ΒΟΥ (ἸΤΏΟΤ6), ΔΏΘΥν. ὙΈΘΓΘ. ᾿ 
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ΓΈΕΈΘΒΟΝ ΧΙΥ 

λήγ-ω, λήξω, ἔληξα ὁ6886 (ΤΟΙ), τΘ- 

ἔσαϊι, ΒΑ ΟΚ(ΕΝ), ΘΔΙΓΘῚ. 
μη-δέ αῃὰ ποὺ, Ὀαὺ τοῦ, ποτ, ποῦ αν ΘᾺ; 

μηδὲ... μηδέ ΠΟΘΙΟΠΘΥ. .. ΠΟΥ. 

ὄλλυμι (ὀλ-, ὁλε-, ὁλο-), ὀλέσ(σγω, 

ὥλεσ(σ)α, ὄλωλα αἀεδύγογ, 11]], 

γαΐῃ, 1086; (ηά.) ῬΘΥΊΒΉ,, ἀ16. 
ὀνειδίζω (ὄνειδιδ-), ὠνείδισα ΤΟΥ]]6, 

γοργόϑοὶ, 8Ρ.86. 

προσ-αυδά-ω, προσαυδήσω Ἐ, προσηύ- 

δησα Δσγ6885, Βρθδὶς ὕο, 58 Ὁ ὑο. 

πτερόεις, εσσα, εν Μὶηροά, ἢγϊῃρ, 

[297.-.298 

τάχα (ταχύς, 780-781) ἀσαυΐοκ]ν, 
ΒΓ 01, ΒΟΟΙ. 

τέκος, εος, τό Ο114, ἀοδοθμπαἀδηῦ, ΟΥ̓- 

ΒΌΓΙ Ὁ, γΟΌ]0. 

τίπτε (τί ποτε, 92) ψ}γ (πὶ ὑδ6 

γγοΥ]Ἱα) ἡ 

ὕβρις, ιος, ἡ ἸΠ]ΒΟ]Θ 66, Δ ῬΟΊ1658, 
ἰτονϑγᾶμθβδ, ΠΥ ΒΒ 18. 

ὑπερ-οπλίη, ης, ἦ Δττόράπορ, Ἰηδ]}- 
Ἰὴρ οοηἀποῦ, ἀθ64 οἱ ᾿Π]Β0]Θ 06. 

φωνέω, φωνήσωΐξ, ἐφώνησα 5ΡΘΔΙς, 

1ὺ ἋΡ ὑπ νψοϊορ. 

“ον νϑῦνοβ: ορ-, 261 ; Β]δοιζίθῃν) ; ρύθσο-ροα, -ἀδοῦγὶϊ ; 

ὑϑο ΠΥ -ΘΥΔΡὮΥ ; ῬΒΟΠΟ-ΙΟρΡῪ, διη01-, οδοο-, 6Θα-, δγτη-, ὑδαῦτ-ο- 

ῬΒόομΥ, 0616-. τηθ08-, Τ]]ΟΤΌ-ΡΏΟΠΘ. ἷ 

297. Ττναηβίαΐίο: 

1. ᾿Αχιλλεὺς φωνήσᾶς προσηύδᾶ γλαυκώπιδα ᾿Αθήνην ἔπεα 

πτερόεντα. 2. 

χοιο Διός; 

μέμνονος ᾿Ατρεΐδαο. 
σμένον ἔσται. 

μέμνων ὀλέσσῃ θυμὸν ἧς ὑπεροπλίῃσιν. 

ἦλθε παύσουσα τὸ μένος ᾿Αχιλῆος, αἴ κε πίθηται. 
᾿Αχιλλεὺς ἔριδος, οὐδὲ ἕλκετο ξίφος χειρί; 

ἐς 

μέμνονα ἔπεσιν, ὡς ἔσεταί περ. 

298, Ποδᾶ δηα ὑγϑηβὶαῦθ : 

ὀΐω ταῦτα τελέεσθαι. δὅ. 

τίπττ᾽ ἦλθεν αὖτε Παλλὰς ᾿Αθήνη τέκος αἰγιό- 

8, γλαυκῶπις ᾿Αθήνη ἦλθεν ἵνα ἴδῃ ὕβριν ᾿Αγα- 

4, ᾿Αχιλλεὺς ἐρέει ᾿Αθήνῃ, τὸ δὲ τετέλε- 

τάχ᾽ ἄν ποτε ᾽Αγα- 

θ. γλαυκῶπις ᾿Αθήνη 

Τ. ἔληγεν 

8. ὀνειδίσει ᾿᾽Ἀγα- 

Πίαά, 9301--211 

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηΐδα - 201 

“ χίπτ᾽ αὖτ᾽, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, εἰλήλουθας ; 
ἢ ἵνα ὕβριν ἴδῃ ᾿Α' γαμέμνονος ᾿Ατρεΐδαο;, 
ἀλλ᾽ ἔκ τοι. ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω " 
“᾿'" « 7 ἦῤ᾿ΠΞ3 ᾧζ' Ν 5 7 22) ἧς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. 208 

τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπις ᾿Αθήνη " 

“ ἦλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ κε πίθηαι, 
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299] ΠΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΙ 

οὐρανόθεν - πρὸ δέ μ᾽ ἧκε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη, 
ἄμφω ὁμῶς θυμῷ φιλέουσά τε κηδομένη τε. 

ἀλλ᾽ ἄγε λῆγ᾽ ἔριδος, μηδὲ ξίφος ἕλκεο χειρί: 210 

ἀλλ᾽ ἢ τοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον, ὡς ἔσεταί περ. 

499. 20]. μιν: οὈ]ϑοοῦ οὗ προσηύδα. --- ἔπεα : 1012. ---- πτερόεντα : 524 : 
ὑῃ6 ψοτᾶβ του Ῥϑυβοῃϊ ῆρα, ἀπ 1ἢ ὕΠμποΥ ἔδθνν ἔτομπι Ὅ86 τηουΐῃ οὗ ὑμ8 

ΒΡΘΘΚΟΥ ὑο {πμ6 Θᾶχ8 οὗἩ {86 ᾿ἰδύθπϑυ, ὑΠ6Υ μου] ποοᾶ τῖπρδ, Γαϑὺ 85 Ὀἶχσᾶβ. 

202, αἰγιόχοιο: ὑῃ6 δΔορὶβ οὗ Ζοιι5 88 ἃ 5816], Δἀοχγιθα 1 ὑῃ6 μ6δά 
οὗ {μ6 (Λοτροι,, ἃ 5Βῃ8 Κγ- οδαθα τηοηδβύοσ, τυ ΒΟ ρϑίσιῆθα πιῦὺ ἢ ΟὨ1]Π}ν ἔθδυ 
811 ψῆο Ἰοοκρᾶ Ὅροι 1. ἀὐδόμδ νῶϑ ὕμ6 Ρϑβὺ Ὀο]ονϑᾶά οἱ ὑμε οῃΠ]ᾶσθῃ οἱ 
Ζθα8, 51π06 5η6 Δα ΒΡΓΌΏρΡ, ἃ8 βοα 685 οὐ ψίβαοση, 1}] γόνα πα {}}]}ν 

᾿ ΔΙΙΩΘΑ͂ ΤΊΤΟΣ 8 Ὠθδᾶ. ΑΙ ἢ18 δνοσιύθ οἢ1]1α 586 οὔδθῃ ὈΟσΘ ἢ 8618. 
ΑΟΘΆΪΠ165 βθθηῖβ ἀἰβρΙθαβοᾶ αὖ Αὐμ θη 5 ̓ ἱπ ο  ΘΊΘμ06, δηα 15 ΡΥΘΔΌΥ γοχϑᾶ 
ὑμαῦ ἢ6 βΒΒου]ᾶ 6 ρσυουθηΐθα ἔσοτῃ Κ1ΠΠ1πρ' Α ΡΔΙΩΘΙΏΉΠΟΙ. --- αὖτε ἀο65 ποῦ 

οἱ Ὡϑορϑϑιῦν ΥΟΙοσ ὕο 80) ΘΑ ΪΘΥ ΔΡΡΘάσδαποο οὗ Αὐμθπδ, θαῦ ΤΩΔΥ ΤΩΘΥΘΙΥ 

ἀδθημοῖθ Δ ΟὨΠ]]68᾽ ᾿πηρθῦθησο ὑμαῦὺ οὴθ ὑσοῦ]6 ἰδοῦ μού ΟῚ βθοχὰβ ὕο 

Βᾶγθ Ὀδίβ]]θπ Πΐτη ; δηᾶ 80 Ὧδ6 βδᾶΥ8, “ ἀπᾶ Ὦδνυϑ γοῦ ὁοιὴθ ὕοο" (885. 8} 

Δα! Ό1οη ὕο 81} τὴν οὔμου νθχδύϊομβ) ὕ 
208. ἴδῃ -- ἴδηαι : 584--585.. ΔΟὨ1]165 ΔΏΒΥΨΘΥΒ 18. ΟΕ οἰνοϑδὴ (σ8. 

202) ὈΥζ ἃ βθοοπα τθίοσιοδὶ 018. Ηγυγὶβ 85 ΒΟΤΩ ΘΟ] ηρ' ΔἸ 5 ὕο Ὀ6 
Ῥαμῖβθηθα Ὅν ὑῃ6 ρΌΔβ, “ΤΟΥ 86 ἱγχονᾶτγα 18 8ὴ ΔΡοτηϊηδύϊοη ὕὅο Θ ου δὴ. 

"Η Αὔμθμδ ψ]Βη6α ἴο Ὀ6 ΒΌχΤΘ ἃ8 ὕο ἀρδυπθχησουνβ ἀγὺγῖδ, ὑὴη6 Ὀθϑὺ ὙὙΔΥ͂ Ὑγ8ἃ8 
Του ΠΟΙ ὕἤο σοιὴθ ἄονγῃ 8Πη4 566 ἴΟΥ ΠΘΥΒ6 11. ““Απα {6 ΒΒ ον βαϊᾶ, Βθοδαβθ 

ὑπδ ΟΥΥ οἱ ϑοάοτηῃ δια (ἀοσηουυδ 15 ρυθδῦ, ἀπ Ὀθοδαβθ ὑΠΘΙΣ δ 15. ὙΘΙΎ. 
στΐθνουβ; 1 11] ρὸ ἄονγῃ ΠΟῪ ἃπά 8566 ψΕΘΥΒΟΥ ὉΠΟΥ͂ Βᾶγ6 ἄοῃθδ δ] οσϑῦμοσ 

ΔΟΟΟΓαΙηρ ὕο [86 ΟΥΥ οὗὨ 1ὖ, ΪΟὴ 15. οοσὴθ πύο τῆθ; ἃπα 11 ποὺ, 1 “}} 

Κηον.᾽ . 

204. τό: 5βυθή]θοὺ οἱ τελέεσθαι, 971. --- δέω : Ἰτοηἶ681, 85 5.8] ἴπι ΗΠ ΟΙΉΘΥ. 

205. ΔΟΒ11165 Ῥσόδά]ν Εἰμὺβ δὖ Ὧ18 Ἰηὐθηύίοι οἵἨ ΚΙ] Πρ' Α ΡΔΙ ΘΙ ΠΟΙ, 
ΤΟΥ Η15 ΔΙ ΟΘ8Π06. -- ἧς (ὅς, ἥ; ὅν). --- ὑπεροπλίησι : 1005. ---- ὀλέσσῃ: 110]. 

206. γλαυκῶπις : ΒΌΡΡΙΘ,Θπὺβ ν85, 199--200, πα 5ῃονγβ ἘΣ ΔΘ 8}11165 80 
ΔΌΙΟΙΙΠγ τϑοορ!ϊζοα 06 σοαᾶθ88.. ΟΥΡΊΔ1}}Υ 10 Βθθσὴβ ὕο Βᾶνϑ τηθϑδηῦ οιοί- 
εψοά. Τὺβ οτἱριη γὰ8 Ἰοὺ βιρῃηῦ οἵ Ὀθίοτθ ὑμ6 {τὴ οἱ Ἡόοτσηθυ, ὑο ψ οσα 
586 ψὰ85 σἰεαπιῖηρφ-εγοο, Παϑ)γιφ-οψοα, οῦο., Ὀὰὺ 10 χορσθϑϑηὺβ ὑμ8 Θαυ θυ 1468, 
δοορογάϊηρ ὅο ΠΟΙᾺ ὑῃ6 ροᾶά 685 ψγὰ8 ὑπουρηῦ οὐ 1π ὑπ ἔοστῃ οἵ 8}: ΟὟ, 
ἡαϑὺ ὃ5 Φϑῃονδῃ ψὰϑ ουϑῖϊρρθα Ὀγ ὑμθ Ἰβυδϑιῖῦθβ ΤΟΥ ἃ Ἰοπρ' ὑϊχτὴ6 πὶ ὑῃ6 

ἴοστα οὗ ἃ Ὀ0]]-ροά, 85. ΑΡο]ο ιῃρπύμθαβ θγ85 Οπ66 ὕΠ6 τηοιϑο- ΡΟ, οὗο, 
207. παύσουσα: 1109, ὅ. --- πίθηαι : Αὐῆοπα 15 ποῦ αυϊΐθ βιγθ ὑμαὺ 

ΑΟΒ11165 νν1}} ΟΡΘΥ, Ὀαῦ ὨΟΡΘΒ 80. 
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ΤΈΒΒΟΝ ΧΙῚ τς [300-308 

210. ἔριδος : 987. --- ἔλκεο : σοηείτιια ἰο ται. --- χειρί: 100. --- λῆγ (6): 

Ἰαροσγαύϊνβ. Ν 
211. 7.6. ΔΌαθ6. Ὠΐτα ΤΟΌΠΑΪΥ ; ΟὨΪΥ ἀὯο ποὺ βύσῖκα τη. ΤῈ6 σοᾶά685 

ΘΟΌ 5615 ἃ ὙΟΥα-ΎΓΑΤ, Ἰηδύθαδ οἱ ἃ τϑϑοσὺῦ ὕο 8.15, δηα {μπ8 ὕμουθ 15 8 

ΤΘΥΘΥ ΒΟ ὅο ὕμρο βιθαδῦϊοη Ῥγθυϊοὰβ ὑο ΔΟΠ1])165᾽ αὐοιηρὺ ὕο ἀτανγ 18 

ΒΥΤΟΙΩ͂. --- ὡς ἔσεταί περ: “0611 ΒΙτη ΠΟῪ 1ὖ 5881] 06," 1.6. “0611 Εἴχη τ Βδὺ 

5..8}} ἴδκα ρίδοο." ΤΏΙ ἀδὼβ ὁ ηιασλῖπα Β6ΘΉΘ, ὙΤΏΙΘῊ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ ΤΟΥ 
86 ἔασύμον δούϊοη δηα ἀθυθὶορταθηῦ οὐ ὕμθ βροόθῃ, ου]Ἱά Ὀ6 δὴ δυυϑῦϊο 
ὈΙΘΙΩΙΒῺ ἴῃ ἃ ΜΟΙΝΚ ΘΟ ὑῃ6 ροαβ ἀο ποὺ ὕαϊτθ βοἢ ἃ φχοτωϊηθηῦ ρᾶχὺ 

ἃηα ἅο ποῦ οοῃβοχγὺ 80 ἔγϑϑὶν τι τηοχύθ]β ἃ8 ὉΠ6Υ ἅο ἴῃ ὑμ6 1Π1δά. 

800. Ττδηβ]αίθ ᾿ 

1. γε 1 ϑα Ὁ} ΟὟΤ γοϊοθθ (ραγί.) δια δαάγθββθα [8ῃ68 
ΔΒ] ηρ-ογοα ροαᾶθϑθα (}) σψιηροα ψοτᾶβ. 2. γ, 0 
αδΥ]ηρσ ἀδρ  ΟΥ οὗ δΔθρΊβ- θαυηρ Ζθαβ, ἢᾶνα γοὰ τούασηθα 

το 78 σεῦ Ὀ]ΔΟΚ 5}}1}008 οὗ 0π6 Δομϑθδηβ ὃ. 185 1 ὑπαὺ γοὰ 
ΤηδΔῪ 566 86 ἸΠΒΟ]Θη06 οὗ 6 ΖΘ. Β- ΠΟΙΤΙΒη6α Ἰηρδ 4. Βαΐ 
γγ76 5}.8]}] βρθαὶς ουὖ ἤο γοὰ, δπα νγθ ὑμ1πηὶς ὑμαὺ 018 γ71}} Ὀ6 
ΔΟΘΟΙΆΡ 564, ὑπαὺ ΤΠΘΥ ΜΠ] Βοὺμ 1ο86 ὑμ6ῖ. ΒοᾺ]8Β Ὁ. ὑπο ὶτν 
ΟΥ̓ ΔΙΤΌΟΡΆΠΟ6. ὅ. Αὐμθηδ, ὑμ6 ἢδβῃϊηρ- γθα, οϑτθθ ἔΤΟΙΩ 
ἤθάγθῃ ὖο Ομ θοἷς {Π6 ΔΩΡΘΙ οὗ ΔΟἨΊ]]65, 11 Ῥουόῆδηοθ ἢ6 σχου]ὰ 
ΟΡΘΥ θυ. 6. Τῇ Δοθη]οβ Ψ}1] οϑᾶβθ ἔσο Βὑγ6 ΠΟΙ αὐ 
Ὦ15 ργϑαὺ βϑυγοσαὰ σι 18 ἤθαυν δηα, ἢ6 τηδὺ τον] 6 ἄρδ- 

ΤΩΘΙΏΏΟΏ γΙ ἢ ΠΔΥΒἢ γΟΥ͂Β. ἃ85. 6 Ορροῦ θα! πὰ ὺ οἴου (ὡς 

ἔσεταί περ). 

ΤΕΘΩΟΝ ΧΙῚΙ 

ΕἸΕΘΤ ΑΝῸ ΘΕΟΟΝῸ ΡῬΕΕΕΕΟΥΤ ΘΥΘΤῈΝ ΟΕ -μι ΕΕΒΘ 

Τπ140, 212.999 
801. ΤΘᾶτη ὑμ6 οοῃ]αραύίοῃ οὗ 81] ὑμ6 ρουΐθοῦ ἃπα ρ]ὰ- 

ΡῬουθοῦ ἔουτηβ οἱ ἴστημι δὰ οὗ Ἐεἴδω, 924, 966. 
802. Ορζϊοπαϊ : 

808. ΝΟΟΑΒΟΌΟΚΑΡῪ 

ἀ-πιθέω Ἐ, ἀπιθήσω, ἡείῥησα “ Νὴ (αἱ., ϑαίμων, ογος, ὅ, ἦ αϊνιηϊύν, ροα- 

996, ἀἼβοῦοθυ, [81] ὕο οὔθυ, ἀϊϑὑσιιϑῦ. (α 655). 
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304-305] 

δῶρον, οὐυ, τό οἰἶζύ, Ῥτοβθηῦ. 

ε(Ὁ ρῦμαι (ρερῦ-), εὐ(Ὀρύσ(σγομαι, 

εἰ(ἰδρυσ(σ)γάμην ϑ8ϑᾶνθ, ῬὈΙΘΒΟΥΘΟ, 

ΟΌδοτνοθ, ρῥτοὐύθοῦ, σθδγα, γϑύδ]η. 

ἐξεείρω (ξερ-. Ερη-» Εὲπ-), ἐξερέω, ἐξεῖ- 

πον, ἐξείρηκα, ἐξείρημαι, ἐξειρήθην 

Βρθδὶς οαὖ, ἀφοῦ. 
ἐπι-πείθω {πειθ-, πιθ-, ποιθ.), ἐπι- 

πείσω, ἐπέπεισα (ἐπιπέπιθον), ἐπι- 

ἐπεπεί- πέποιθα, ἐπιπέπεισμαι Ἔ, 

σθηνῈ ροτβιδᾶο, ὑγαδῦ; ἡγε. ΟἾΘΥ. 

ἡμί (ἡγ-}, ὕηρον7., ἦν 5ρθδῖζ, 5ᾶγ. 
ὕσχω (ἰσχ- Ξ- σι-σ(ε)χ-), αποίι6᾽ 

γι ὁ}, ἔχω, ᾶγνο, Βο]α, γϑϑύγαϊῃ, 

ἀπ Β 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΈ 

κονλεόν τΞ- κολεόν, 571. 

κώπη, ἧς, ἡ 110, ὨΠΔῊ (16. 

πάρ-ειμι, (ἐσ-), παρέσ(σ᾽» "μαι Ὀ6 ῬΥΘ65- 

οὔ, ΡῈ αὖ δια, Ὀ6 πθᾶτ, Ὀ6 

Ὀ65146. 

σφωίτερος, ἡ, ον οὗ γου ὕνο, Ὀ6]ΟῺρ- 

1ηρ ὕο γοι ὕνο. 

τρίς ὑμτιοο, ΤΏΓ66 {Πη68. 

χρή (χρείω, χρέω), ἡ Ὠδ64, ποορββιῦγ, 

ἴαῖο, ἀοβύϊων, ἀπ6, ἀπαύγ. 

(Εωθ-, εωθε), 

ἔωσμαιξ, ἐώσθηνἙ πῇογα, ῬὈᾳ8]1, 

ὑβτυδϑὺ, ἀσῖνθ, βύχῖϊζθ, 

3 Ὄ ἢ 3) 

ὠθέω ὥσω, ἔωσα, 

Βουϊναῦινοβ : αθιηοη-δο, -Ο-ἸΟρῪ, τ-ο-οτϑον, -ο-Ἰαύγγ, ΡῬ88}- 

αἀριποηΐαμι ;; [0 οτ, θογο-ηθα, -ῃγ, ὙΠθο-αοτο; 8181; 

ὑ(εῖοβ. 

804. Ττδηϑίαῦύο: 

1. πάντα γὰρ τάδε τεχέσσουσι θεοὺ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ 
ΒΩ ς ᾿ , } , 

ἔχοντες, ὡς ἐγώ σοι ἐξερέω. 7 7 7 ἴω .] 

9. καί ποτε τρίς τόσσα δῶρ 

ι«ἀγλά᾽ ἕξει ᾿Α χιλλεὺς εἵνεκα τῆσδ᾽ ὕβριος ᾿Α γαμέμνονος ᾿Ατρεΐ- 

δᾶο. 
᾿Αϑηναίῃ τε γχαυκώπιδι. 

8. ᾿Αχιλλεὺς ἔσχεται, πείθεται δὲ θεῃιν Ἥρῃ λευκωλένῳ 
4, χρή ἐστιν ᾿Αχιλλῆα, καὶ μάλα 

σερ θυμῷ λωμένον. ἔπος εἰρύσασθαι θεῆιν κἄᾶλῃηιν. ᾧ ά ρ θυμῷ κεχολωμένον, ἔπος εἰρύσασθαι θεῆιν κἄᾶλῃιν, ὥς γάρ 

ἐστιν ἄμεινον. 
2 ,ὔ ἐπυπείθεται. 

ἀργυρέῃσι ξιφέων μεγάλων. 

ἂψ ἐς κουλεόν. 
ναΐίης. 

δώματα Διός. 

806. Ηοδα δηα ὑγϑηῃβαίο: 

δ. θεοὶ μάλ᾽ ἔκλνον ᾿Αχιλλῆος, οὕνεκα τοῖσιν 

6. ᾿Αχαιοὶ ἔσχεθον χεῖρας βαρείᾶς ἐπὶ κώπῃς 
Ἰ. ᾿Αχιλλεὺς ἔωσε μέγα ξίφος 

8. ᾿Αχαιοὶ κακοὶ ἠπίθησαν μύθοισιν ᾽Α θη- 

9. θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη ἐβεβήκειν Οὔλυμποόνδε ἐς 

Πία(, 912.--299 

ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται " 

καί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα 
ὕβριος εἵνεκα τῆσδε" σὺ δ᾽ ἴσχεο, πείθεο δ᾽ ἡμῖν. 
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ΓΠΈΌΠΒΟΝ ΧΙΩΝῚ [306 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Α χιλλεύς " 216. 
« γρὴ μὲν σφωίτερόν γε, θεά, ἔπος εἰρύσσασθαι, 
καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον - ὧς γὰρ ἄμεινον " 
ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ᾽ ἔκλυον αὐτοῦ." 

ἢ καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν, 
ἂψ δ᾽ ἐς κουλεὸν ὦσε μέγα ξίφος, οὐδ᾽ ἀπίθησεν 990 

μύθῳ ᾿Αθηναίης - ἡ δ᾽ Οὐλυμπόνδε βεβήκειν 

δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. 

306. 212. καί: αἰδο. "ΓΊ18 νΘΥΒ6 15 ᾿ὐθ θα ἤο ΘοΠο ν8. 204, 
218. τοι: 1004 οτ 999. --- παρέσσεται ; 979, 1. 

214, ἡμῖν -Ξ- ̓Αθηναίῃ καὶ ἽΠρῃ: 996. Αὐῃμθηῶ ἄρυθθβ τ ΑΟΒ11165 
ὑμαῦὺ Αρδιηθιημοι 5 ρα οὐ 'ψὺν δ, ΓΙ ἸΟῊ 15. δἸνγανγβ ῬπηΒ5η6α Ὀγ ὑδ8 

ροᾶάβ. ΤὮὶδ Ἰπαρτηθπὺ σουα ὑΠπ5 γργθϑθηῦ ὑΠ86 νῖϑνν οὐ ὑπ6 ροϑὺ δπάᾶ 
8 τῆοτθ 111ὑ6}]}ΠἸσθηὺ Δι ΟΠ ρ᾽ ΒῚ5. δια οΥ8. ---- ἴσχεο : τοῆσχινο, ΤΟΘΎΥ, 1. 

216. χρή (ἐστιν). ---- σφωίτερον ἰδ τηδᾶδ᾽ ΘΙ δύο Ὀγ ὑπ ἔο] ον Ὡρ᾽ γε, 

Ὑ ΒΟΓΘΌΥ ΑΟὮ11165 οοηὐταβιβ ἢ15 αὐὐιῦμαθ οἱ τοϑρθοῦξα] οὐθάϊογιοο ὑονγαγα 

086 φσοάάρδϑοβ τὶ ὑπαῦ οἱ βθαθθοση ἀθῆϑηοθ ὑονγαταῖ ΑΡΔΙΠΘΙΏΏΟΙ, 

ψ ΌΤΙ 6 "0 ἸΟΩΡΘΙ ᾿ηὐθη 45 ἤο ΟὔοΥ. ΓΒ 511] ΑΓ] Α ΡΔΙΩΘΙΏΠΟΙ ΡἾΤΘΒ 
ἊΡ ΟἼἾ ΥΞ615 ἰὸ ἐλε σοί, ἃν 50. βᾶνϑϑθ ΠΙ58 ἴδοθ. ὍΤΠΒ5. βοθὴς Δη ὈΓΟΙΏ186 
τηούϊνεανθ ὑμ86 ἀθοϊδίοῃ οὗ Δ ἢ1}165. ὑὸ σουχϑίη θθέοστθ ΤΎΟΥ ᾿ηϑυθθα οὗ ἢ15 

οδυτυϊαρ' οὖ δῖ ὑμγθαῦ ἴο τϑύασῃ ποιηα (υ8. 169 88). 
217. κεχολωμένον : 1109, 6. -- καί; δοη ἱμοιρ]ι. -- ἄμεινον (ἐστίν). 
218, θεοῖς : 996. --- ἔκλνον αὐτοῦ: 984, 1082. Το ΟΌΘΥ ὑῃθ6. ΒΘΑΥΘΗΪΥ 

ρῸἀ5 γγχὰδδ ποῦ Οὔ]ν ὑπ8 ρᾶτὺ οἱ ψιβάομι Ὀαὺ οὗ ργιαάθηοθ ἃ8 0181]: β'ποθ 

ΔῺΥ ΟΥ̓ΠΘΙ ΘΟΌΓΒΘ ὙγὙὰ85 ΒΌΡΡΟΒΘα ὕο Ἰηνῖῦο ἀθδχπούϊοη. “1ἰ ὕμπου ἔπτῃ ἴο 

ΘΒμονδὰ ὑδγ σοῦ, δια 5ῃ4]Ὁ Β6 ορβαϊθῃῦ ὕο μὶβ νοϊοθ; ῃ6 Ψ11 ποῦ ἔογβαῖκθ 

ὑ866, ποινμου ἀθδύσου ὑῃ 66, “ΑΒ ὉΠ6 παύου β ὙΠΟ Ὴ «μονὴ ἀθδύσογθυ 
Ὀοίοτο δ ἴδοθ, 80 588}} γ8 γϑυῖβῃ; θθοδβθ γὸ ϑγου]ᾶ ἡοὺ 6 οὐρϑάϊθηῦ 

αηὖο ὕη68 νοΐοθ οὗ 6 ῃόον δὴ ἐὰν ἀοα." “Νοὸν χα πον ὑπαὺ (σοᾶ Ποδτοῦῃ 

ῃοῦ 5ΒΙΠΏΘΤΒ: αὐ 11 ἃ τῇδ γΘσθησ6 [15 αοα, δηα ἀοούῃ 15 Μ11Π, πὴ ἢ 6 

μοατγθίῃ." “1Π͵θ Ψ11} {π|1Π}} ὑΠπ6 ἀφβῖτθ οὐ ὑμθιη ὑπῶῦ ἔθϑι Ππΐτῃ : 16 ψ1]]} 
8,150 ὮΘΟΥ ὉΠΘῚΓ ον, μα βᾶγο ὕΠ 6. ““Φ6Πονδὴ 15 187 ἴσο ὉΠ 6 ψ]οϊχοα : 
Ὀαὺ ἢ6 πρατϑῦὶ ὑὯ6 ῥσᾶγυϑυ οἱ ὑμ6 τἱρῃύθοιβ." 

219. ἢ: λο βροῖα. Οὔδβοτνα ὑμ6 τϑρϑυϊξιου οἱ 6 βουῃᾶβ ἴῃ ὑμ15 νϑυβθ. 

-- σχέθε Ξ- ἔσχεθε [ἔχω]. ὁ 

220. οὐδ᾽ ἀπίθησεν : ᾿ἰδούθ5; σΟΠΊραΙ6 “ ποῦ δὖ 41}} "δά. 

221, μύθῳ: 996. 

292, Αὐμθη δ᾽ 5 ἀθρδυύαγο 15. ὕδισθ να πουῦ ΘΘΥΘΊΠΟΙΥ, ἃ Πα 15 ἃ5 δαἀάθῃ 

8.5 ΒΘΥ δττῖγαὶ. “ΓΏΘΥΘ 156. ἃ οομὔαβίοτι οἱ οοποθρέϊοῃϑβ, ΠΟΘ ΓΘ ἃ5 ΘΙΒΘΤΏΘΓΘ, 
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307-310] ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΒ ΕΒΚ 

τορατάϊηρ ΟἸγΙρΡα8 δια ἤθᾶγθη. αὐπθηιᾶ Θοτηθ8 ἴτοτη ἤθᾶγθῃ, Ὀαὺ 

ΤούασΒ ὅο ΟἸΨΙΩΡῸ8 διηοπρ ὕἢ6 οὔἤϑσ ἀϊνιὐῦ65. 1 ὑῃ6 βᾶτηθ ψὰν 1 

ΜΟΣΪα 6 Βα ὕἤο νιβαϑ]χθ ὑμ86 ἀδβοθηῦ οὐ Αρο]]ὸ (ν8. 44 88.) ἔσοτὰ 86 
Ῥθᾶκβ οἱ ΟἸγτρὰ5 ὕἤο ὑμ8 Ὑτο͵δπ Ὀ] δίῃ,  Β1ΟῊ γᾶ ΤΌΔΕ ΤῊ}]65 ΔΎΝΑΥ, 
ΔΟΥΟΒΒ 6 5688. 8666 ὑπ ποῦβ οἱ ν8. ὅ92, 460, 

307. ΙΥδηβ]αΐα : 

1. 1 5811] ἀθοόϊασθ 16 ψΨ|}} οἵ Ὁπ6 σοαβ ἤο γοι, δηα Π18 
4180 (καΐζ) 5881] Ὅ6 δοοοιῃρ θηθα. 2. Αὖὐ βοιηθ τὴ γοὰ 
58.8}} ᾶνθ ὑψιοθ ἃ5 ΠΠΔΗΥ͂ ΒΡΙΘμαϊα ρσἸ δ οὐ δοοοασπῦύ οὗ [15 

ΔΤΥΟΡΆΠΟΘ οὗὐ Αρϑιηθιηηοῃ, 1 γοὰ Ψ1Π1 τϑϑύγα! γΟΌΤΒ6 1 πᾶ 

ΟΌΘΥ 5. 8. ἷὲ τυσϑῦ ονϑὺ {π6 ροῦβ, θνθὴ ὑποὰρῃ (τγγο 6) 
ΒΎΘΔΌΥ ΘΗΓΑρΡΘα 1 ΟἿΌΙΓ ΠΘαΡύβ ; ἴὸγ 1ὖ 15 θϑύξου ἴῃπ8. 4. ΤῈΘ 
σΟσΒ ρῖνθ θβρϑοῖδὶ ἢθϑα ο (086 ῥσᾶγϑι οἵ ὑμοβθ σγῇο ΟὈΘΥ͂ 
ὕμθ. ὅ. Τροῃ ὑμθὶῦ β|Π| σοὺ Εἰ]ὺ8 ὑπο Βο]α ὑῃθὶν ἤθᾶνΥ 
δπάβ, πᾷ ὑπμπ85 ἀἸΒΟΌΘΥ ὑμ6 Θοτατηδηαβ οἵ [Π6 ὕνο ροααθ8868. 
6. ῆθῃ Αὐδθηα αἀθραγίβ ὕὑο ΟἸγιραβ, διηοηρ 6 οὐ Γ 

αἰ } 0165, γἴὸ 5881] μγαϑὺ ΟἿΤ ΙὨΙΡΏΤΥ ΒΟΓΟΒ ἰηΐο ἢ} 6} 
ΒΟΔΌΡαταθ. τ ϑξὸ 

ΤΕΣΘΟΝ ΧΗΝΗ͂ 

ΤῊΝ ΜΙΡΌΓΕ ΑΝῸ ῬΑΘΘΙΨῈ ΟΥ̓ -μι ΕΒΒΒ 

11.141», 228.-280 

3808. ΤΑΚκΘ ἃ ὑποσοῦρῇ τουῖθνν οἱ 8411 0πμ6 -μὸ γϑυύρβ, Ὀούῇῃ 

ΓΘΡΌ]ΔΙ 8η6 ᾿ΤΥΘρ]ᾶτ, δοῦϊγθ, 16α]6, ἃπα ῬΆΒΒΙνΘ, 811 γο 68, 

τιοᾶθϑ, δηᾷ ὑθηβοϑ, 924, 949. 968. 

809. Ογέϊοηαί : 

310. ΝΟΟΑΒΟΙΑΗῪ 

ἀντίος, ἡ, ον 'π Ορροδβίψίοῃ, ὀορροβ- ἔλαφος, ου, ὁ, ἥ ἄθογ, βίαρ', Η1π4. 

ἵπρ, Το σ, τηθούϊηρ,, ὑο τηθθῦ. ἐξαῦτις δραῖῃ, δ θνν, ὑΠ 6. 

ἀριστεύς, ος, ὁ ΟὨϊοῖ, ἸΘΔάθσγ. θωρήσσω (θωρηκ-), θωρήξομαι, ἐθώρηξα, 

ἀταρτηρός, ἡ, ὄν ΠΔ785]1, Ὀἰνύοτ. ἐθωρήχθην ἀγη, ἄοῃ ὑμο Ὀχθαβύ- 
δημο-βόρος, ἡ, ον αδγουτηρ {116 Ῥ]αἴα. 

(δθοοάβ οἱ 8.6) ῬΘΟρ]6. κήρ, κηρός, ἡ ἀθ41}, 1476. 
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ΤΕΘΘΟΝ ΧΙΝῚ 

κραδίη (καρδίη, 597-98), ἡς, ἡ 

Βοασγύ. 

λόχος, ου, ὁ ΔΙΠΡΏΆΒΗ, ΔΙ Βοδᾷθ. 

λωβάτομαιξ, λωβήσομαικ, ἐλωβησά- 

μὴν, ᾿π58], ταν ῖ]6, δοῦ ττορδηῦγ, 

ουΐταρο, Ταϊῃ, ΤΟΏΡ. 

οἰνο-βαρής, ἐς ἀγΆΠ] ΘΗ, ΨΙΝῈ-Π αν, 

[311-.312 

οὐτιδανός, ἡ, ὁν πΟΙΙΏ]655, οἵ πο. 
δοοσοιπῃῦ, ΘΟ Τα], [660}]6. 

Ἀτλάω (τλα;-, τλη-, ταλα-), τλήσομαι, 

ἔτλην (ἐτάλασσα), τέτληκα δᾶνΘ 

88 Ποαγῦ, βᾶνθ οουγᾶρθ, θη ΓΘ, ᾿ 

ἄδτρ, Βα ον. 

ὕστατος, ἡ, ον (διρογί. 07 ὕστερος, η, 

5οῦ. ον) Ἰα αβὺ, Ἰαβῦ, ἀρρϑγχηοβὺ, Βἷπά- 
ὄμμα, ατος, τό 6γ6; ρίωτ., ἴδοδ. Ἶ γηοϑῦ. 

Δουιγαῦνοβ: δη-αἀοἴθ, -ραύῃγ, -Ῥοᾶθβ, δι ]- ὧν σοηιροιια8, 

α8 δ 1- ΑἸ θυοϑη; δυϊβύο-οΟΥΘΟΥ ; αθιητ-ρΟρΊ6, ἀθχ τ ΟΥ̓Δ ΟΥ, 

ΘΡΙ-ἄριμϊο ; ὑῃοσὰχ ; οδσαϊ(80-8}). -ἱρΊα, ρου -οασα τη. 

311. Τυδηβίαΐίο: 

1. ἔπεα πτερόεντ᾽ ᾿Αχιλῆος ἦεν ἀταρτηρά. 2. προσεειπὼν 
᾿Ατρεΐδην ᾿Αχιλλεὺς ἔληγε χόλοιο. 8. ᾿Αγαμέμνων οὔκ ἐστιν 

οἰνοβαρής, οὐδ᾽ ἔχει ὄμματα κυνὸς κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, ἀλλ᾽ 

ἔτλη θυμῷ θωρηχθῆναι ἅμα λᾶῷ ἐς πόλεμον, ἰέναι δ᾽ ἐς λόχον 

σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 4. τὸ δὲ εἴδεται εἶναι κὴρ ἄλλοισιν 
ἀνδράσιν. ὅ. ἣ πολὺ λώιόν ἐστιν ἀποαιρέεσθαι δῶρα πάντων 

οἵ τινες εἴπωσιν ἀντίον σέθεν. 6. ᾿Αγαμέμνων ἐστὶ δημοβόρος 

βασιλεύς, ἐπεὶ ἀνάσσει οὐτιδανοῖσιν ἀνθρώποισιν " ἢ γὰρ ἂν νῦν 

ὕστατα λωβήσαιτο, τάχ᾽ ἂν δὲ θυμὸν ὀλέσσαιτο. 

Ἠρδα ἃπα ὑγαπβὶ δύο: 

ΤΑῚ, 228-282 

Πηλεΐδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 

312. 

᾿Ατρεΐδην προσέειπε, καὶ οὔ πω λῆγε χόλοιο " 

“οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ᾽ ἔλάφοιο, οοΒ 
») 2.»,ὈΟἍἍὦ7 ᾿ ε ἰΦ. ΄ ΓᾺ οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι 
" 7 5.57 νι Σ ΄᾿ ἢ Ν οὔτε λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν 

τέτληκας θυμῷ" τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι. 
ἢ πολὺ λώιόν ἐστι κατὰ στρᾳτὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν 
Ό: “ θ μῳ τ Υ Ἐ ΝΝ 280 δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι, ὃς τις σόθεν ἀντίον εἴπτῃ 

δ , ΑΞ: α "Ὁ 
ἡμοβόρος βασιλεύς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις " 

ἢ γὰρ ἄν, ᾿Ατρεΐδη, νῦν ὕστατα λωβήσαιο. 
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313.314] ἨΟΜΙΕΙΟ ΑΒΒΕΚ 

3813. 223, ἐπέεσσιν: 1005. ὙἘΠῸ 5διυϑαδύϊοι τουοσὺβ ὑο ἃ ψογά-6] 
ΟμΟΘ τότ Ρούνψθοῃ ὑμο ὕνο ᾿Ἰθδάϊηρ ομδγδούοσθ, δὴ Δ ΟΠ11]65. ουδάᾶοθδ 

ΒΙΤΙΒ6] 1π Ὠ15 δριιδῖνο Ἰϑηριδραο. 

224, χόλοιο: 987. 

25. ἐλάφοιο : ἃ ὑγρο οἱ ὑϊπ14 οονγαγάϊος, ἃ5. νγῶβ ὕΠ 6 ἄορ' οὗ ΒΔ .}1616585- 

Πθ55. ντουῦ τορᾶτὰ ὕο ὑτα Ὁ} ΟΥ σθᾶβοι, Δ ΟΠ11165. ΠΘδΔῸ5. ὌΡΟυ Αρδ- 
ΙΏΘΙ ΠΟΙ. 811 ὑμδῦ νγ]}10 ΘΟ πλ8 πλοϑῦ αἸβρυϑοθῖα!, ΝΘ] ὕο β8ν, ὑ}15 

ἀοβοσιρύζοιι 18. Β1ΡΉ]ν τηϊδ᾽θδαϊηρ, ΑΡρδιηθτη οὴ. 85 τοῦ ἃ ἀγΆ]ΓΘη δοῦ, 

ΠΟΥ αἸα 815 ἕο Υβ 0} 16 ὑπδῦ οἱ ἃ ἄοϑ, ΟΣ αἸά 6 ἸδοΚ πιϑ]ν ΘΟΌΤΑΡΘ 

1π Ῥδύ]ο. --- κυνὸς ὄμματ᾽ 15 ἸΏΘΥΘΙΥ ἃ τορεούλυιοι οὐ κυνῶπα (γν8. 159). 

220. λαῷ: 1007. 
221. λόχονδ᾽ (ε) : 788, 4. 

228. θυμῷ: 1009, 6. “γοὰι ρ»τοαῦ Ὀὶρ Βοουπάσρ!]ν οοναχα. -- εἴδεται 

[πειδ-, κοιδ-, ειδ-, 960) ταῖαα]6 : βέσηι, ἀρρέαγ, γϑβϑοηιῦίο. 

229-280 ταῦ θιύδου ἰσόην, δηα Βοογηῖα] οο ὑθυηρῦ. 

280. ἀποαιρεῖσθαι -- ἀποαιρέεσθαι : ὅ84--ὅ86. --- δῶρ᾽ (ἀνδρός). 

281. δημοβόρος βασιλεύς : 978, ὃ. --ο- οὐτιδανοῖσιν: 9917, 100] ; ῬΘΙΉ 8005 

ἃ ῬαΏ, 1.6. ὑΏΘΥ ΜΟΥ τιοῦ ΟΡ Ό Υ ὕπ6 ἤϑτὴθ οἱ Ζ)απααη. 

δὼ, ὕστατα ; 780--181, 184. 

Βοριημλησ Ὑ010}} νΒ. 294, ΑΟΠ11168 ΟΝ 6615 ἴτθθ ὕο δ ΟΥ Αρϑτηθση- 

ΠΟΙ ; 8ηα 50 6 ῬοῦσΒ οαὖῦ [15 γαῦ, Δ ]Γ65. ᾧ ῬΤΟΡΉΘΟΥ οἱ ὅπ ξαΐαχο, 

δ] 5105 ἀοννη, Ὑ7 1118 Α ΡΥ ΠΘΤΏΠΟῺ ΤΕ 1118 51161ῦ, ῬΟΒΒΙ ΟῚ Ὀθοδαδο “6 18 
ΒΡΘΘΟὮ]685 ἸΤοΙη Τᾶρο. ΑΟἘ1]165 θα ρΊοΥβ ἢῸ γΟχα οἱ ΒΟΠΟΥ ἴῃ Β15 Δ αγθ88 
15 Ὁἴπιθ, θὰῦ Ἰαγβ ὕο λῦ ὑπ|6 τηοϑῦ ἀρυβῖνα θρὶθμθῦβ αὖ ἢ15 οοταμηϑμηᾶ. 

1 18 ΔΏΡΘΙ, 6 185. ρΌΥ οὐ ἀπίγανῃῖπι] οχδορουδύϊοη ἴθ ΟΠΔΥΡΊΙρ' 

Αρϑηιθιῦπου Ὑ710}} ἀγα ΚΟΠΏΘ655, ΒΗ 8ΙΠ 6] 55η6855, 84 οονδγᾶϊοθ. ΑΒ ἃ 

γηφῦθου οἱ ἑοῦ, Αρϑιυθηημου γὰ8 ὈΓΆΥΘ 88 ἃ 110}. 

814. Ττηδηβίαίο: 

1. ΑἹ] τὴ ὑγϑ]]-ρυθανθα Αφμδθδηὴβ δα άγθθβθα {16 σοαβ 
ὙΠ ΟΙΘ᾽ Ὑγοσβ, ΠΟΙ οθαβθα ὉΠΘΥ ΘΥΘΡ ἔτοιιῃ {Π61} [χοῦ 

τα. 2. ΤῸ ἀτυαμίθη ἀρδιπθιηγηοι πὰ {Π|6 ἴδοθ οἵ ἃ 

αορ δῃηαὰ {π6 ᾿ραγὺ οἵ ἃ θϑυ, μον αϊα ἸὶῸὸ ΘΥΘῚ 816 1 Π18Β 

ΒΟ] ὅο ΔΙῚ ὨΙΏΔΒΘΙ ἢ ψιῦῃ ὑλθ6 Ὀγυθαβύριαῦθ ὑορϑύμου τι] 18 

ῬΘΟΡΙΘ ΤῸΓΣ νγῶϊ, ΠΟΥ ο ρὸ 1ηὖο Δ 08}. τ] ὑΠ6 ἸθδοΥΒ. ΟΥ̓ 

[6 Αομδθδηβ; ΤΟΥ {115 βοθοιηθὰ ὸ 9Ὀὲὰὲ αἀδαῦῃ ὕο 15 501]. 

9. Ηϑθ ὑβ1η1κ8 τὖ 0} Ρούθου πτουαρηοαὺ 6 Ὀτοδα οδιὰρ οἵ 
ὕὍη6 Αοἤδθθηβ ὕο ὕδιτθ υγαῦ ὕμ6 ῬΥΙΖΟΒ ΟἱἨ ἈΌμΟΥ οἱ ἃ1}} ψγ8ο 
αἀλΓΘ ὕο βρθδὶς ἀρεϊηδῦ ἢ. 4. ΤῊ15 Κἰηρ' 15. ἃ ἀθνοῦχοῦ οἱ 
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ΤΓΌΒΒΟΝ ΣΧΙΜΝῚΙΠ [315-317 

6 σοοάβ οἵ 6 Ῥθορὶθ ἅμα 6 ὕ]05. ΟΥ̓́ΘΕ γγογ  Π] 658. ἸΏΘῈ. 
ὅ. ΤῊΘ βοὴ οἱ Αὐγϑαβ᾽ Πδβ Πον 18] 64 [Ὁ {Π8 Ἰαϑὺ [ϊ1ὴ6. ῸΥ 

Π6 ἢ85 ᾿οϑὺ 18 501]. 

ΠΡΌΡΟΝ ΧΗΝΙΠῚ 

ΚΕΥΙΕΝ ΟΕ ΝΟΥΝΒ 

Παρ, 298--:ώ250 

316. 1) Βονίθν 81] ὑμγθθ ἀθοϊθηβίομβ οὐ ποῦῃβϑ, ΙΠ61Ὡ- 

ΟΥ̓ ΖΙηρ ὑΠΟΤΟΌΡἬΪΥ ὕπ6 τῃθϑηϊηρ' ἃηἃ ΤΟΙῊ8. οἱ δδὸὴ ψόοταὰ 
ΟἼν ΘΙ 1 ὑ6 ῬϑΙδαϊρΊη5, δα Του θὺν ὕη6. ΡΏ]685 ἴο ὑῃ6 Ἰ᾿πῆθο- 
Ὁ1οὴ δη ἃ φϑημαθι οἱ ποῖϊηβ, θ020--110. 

3510. Ορίϊοπαῖ: 

311. 
ἀνα-θηλξέω, ἀναθηλήσω, ἀνεθήλησατ 

Βργοαῦ, Ὀ]οο (1ογ0}}}, (86), 

Ῥῃα (Δρ41})}. 

δικασ-πόλος, ου, ὁ ἡπιᾶρθ, ΔΓΌΙΟΥ. 

θέμις, ιστος, ἡ ουδύοπῃ, 1δνν, ἄρογοο, 

7αβύϊοθ, ογϑο]6, ΣᾺ]8. 

λείπω (λειπ-, λοιπ-, λιπ-), λείψω, 

ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλεί- 

φθηνὴ κάνε, Τούβαϊςθ, ὩΌΘΏΔΟΙ,, 

αἀβπογῦ, ὶ 

λέπωἘ (λεπ-, λαπ-), λέψω, ἔλεψα, λέ- 

λαμμαι, ἐλάπην" 5001}, 066], βοδ]ο, 

11}}1, 

ναί γοῶ, γ6 8, ΘΔ ΪΥ. 

ὀΐος, ου, ὁ ὈτΆΠΟΝ, Βῃηοοῦ, 111}. 

ὄρος (οὖρος, 71), εος, τό τηοπηὐδῖη. 
ὅρκος, οὐ, ὃ οὐΐῃ, ὑμᾶῦ ὈΥ 10} 

ΟἿΒ ΒΘ ΔΥΒ (8.5 ὙΠ 1658). 

παλάμη, ἡς, ἡ ῬΑΙΜ, Βϑηά, ἢδύ. 

“ΝΟΟΑΒΟΓΑΒῪ 

περί αεἶδ., ἀπο γα. τον σοη., ἀαΐ., 

αν ἀεο., του τα, αἰγοιῦ, ΘΟΠΟΘΙ- 

1110, 10, ΘΧΟΘΘαΙ ΠΡΊΥ, ΟΥ̓ΘΥ, ΔΌΟΥΘ, 

1 ΟΥ̓ 8, ΒΌ ΡΟΥΊΟΥ  α(ἶυ., ΔΥΟ Πα, 

οροσύ, Θγομά, ΟΥΘΥ, ΘΧΟΘΘαΙρΊγ; 

το}, σέη., ΘΟ, αἰνοσῦ, ΘΟ ΘΘΣῈ- 

ἴῃς, Ρογομᾶ; εὐ, ἰαἱ., Ὡγολ πα, 

οοιῦ, ΘΟ ΘΟ 11ρ. ΤΟΥ; τοὐ], ἀοο., 

ο ΔΙΟΘΠΩ, δου, ΘΟΠΟΘΤΉηρ, 
τομή, ἧς, ἡ ουὐ( Πρ), ϑύθτηρ. 

φλοιός, οὔ, ὃ Ὀδτῖς, Ῥ66], Σ] 4, 5861], 

φορέω, φορήσω", ἐφόρησα, 681, 

ΟΔΥΥΥ͂, Ὀσλησ. 

φύλλον, ου, τό Ἰοαΐ, ΒΟΙΙΑΟΘΙΝ. 

φύω, φύσω, ἔφυσα (ἔφυν), πέφυκα 

Ὀθαῖ; Ῥγοάμπορ, Ὀσΐμρ' Τουθῃ, οὥα86 

ὕο ΟὙΎΟΥ͂. 

χαλκός, οὔ, ὁ ῬὈγΟΙΖθ, τ} ]Θγηθηῦ οὗ 

ὈτοιΖα (ἄ Χο, 50.681, οο.). 

Ἰδουϊνύϊνοβ: ρῬϑυϊ-δηύῃ, -οαγαϊτη, - ΟΡ, -οΟΥΘ ἢ], -Πθύθυ, 

-οὐ, -ῬΠΘΥΥ, -Ῥ ὮΤΑ Β15 ; ὉΒΟΒΙΠΟΡῸΒ: ὉΠ γ8-10 (81), -ἰ-ο-Ρ ΟΠ, 
-Ἰ-ο-]οσν. 
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318. 320] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΒΈΕΚ 

318. Ῥτχδηβίαίο : 

1. ᾿Αχιλλεὺς ἐξεῖπεν ἀταρτηρὰ ἔπεα τοῖσιν ᾿Αχαιοῖσι καὶ 

ὥμοσεν ὅρκον μέγαν. 2. ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον ὄμνυμι, τό τοι 

μέγας ὅρκος ἔσσεται. ὃ. τόδε σκῆπτρον οὔ ποτε φύσει φύλλα 

καὶ ὄζους, οὐδ᾽ ἀναθηλήσει, περὶ γάρ ῥά ἑ φύλλα τε καὶ φλοιὸν 
ἐλέψαμεν χαλκῷ. 4. τὸ σκῆπτρον ᾿Αχιλῆος λέλοιπε τομὴν ἐν 
2 μ“" ἴω 3 -- 2 υ 2 “ : ; φ 3 7ὔ 

ὄρεσσιν. ὃ. νῦν δ᾽ αὖθ᾽ υἷες ᾿Αχαιῶν, δικασπόλοι, οὗ εἰρύαται 

θέμιστας πρὸς Διός, φορέουσι τὸ σκῆπτρον ἐν παλάμῃσιν. μ ρ ῃ 1 

319. Ἐθδα δῃα ὑσϑηβίδΐο : 

᾿ ΠΙαά, 389-..339 
2 3 3 3 ,ὔ ν.: 3 ᾿ ᾽, τε νὴ - 

ἄλλ᾽ ἐκ τοι ἐρέω καὶ ἔπὶ μέγαν ὅρκον ὁμοῦμαι" 

ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον " τὸ μὲν οὔ ποτε φύλλα καὶ ὄζους 
φύσει, ἐπεὶ δὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλουπεν, 285 

οὐδ᾽ ἀναθηλήσει " περὶ γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψεν ᾿ 
φύλλα τε καὶ φλοιόν " νῦν αὖτέ μιν υἷες ᾿Αχαιῶν 
3 “ ᾽, ἦ [κ4 ,ὔ 

ἐν παλάμῃς φορέουσι δικασπόλοι, οἵ τε θέμιστας 

πρὸς Διὸς εἰρύαται - ὁ δέ Τοι μέγας ἔσσεται ὅρκος " 9239 

3820. 288, ἐκ, ἐπί: 1048--1049. --- ὑμοῦμαι -- ὀμόζσγομαι -Ξ- ὀμοῦμαι 

[μνυμι] : θ03, 584-- 588. 
294. μὰ τόδε σκῆπτρον : ὙΏΘῊ ἃ ΒΡΘΔΙΘΙ ]5Πη6α ἴο δάάγοδδ ὑμ6 δββϑζω- 

Ὀ]γ, ἃ Βοσϑ] ἃ Ὀ]δοθα ἃ βοθρίσθ ἴῃ Ἠ18 ῃ8η48, ἃ8 ἃ Β:σῊ ὑδμαῦ π6 “ πᾶ 88 
ἤοοτι." δβύθσῃη Ῥ6ΟΡ]65 βύγουθ ἃ ρστθδὺ 88] ὈΥ͂ γψϑυϊοὰβ ορ]θοῦβ, ἃ5. “ὈΥ 
86 116 οἱ 188 Κἰηρ,᾽ “ὌΥ ὑπ6 Ῥθασγὰ οὗ ὑμ8 ρσορμοϑὺ," “ὉΥ τὴν ἢορδ οἵ 

Βράγθῖ," οἷο. ΤῆὼΒ ΒΚ ΒΡΘΙΘ᾿Β ΟΒΔΓΔΟΥΘΣΒ ΒΘΩΙ ὈΥ ΠΣ ὈΘδΓ͵Γάβ. 
ΑΟΒ1]]65 ΒΒ ΘΔΥΒ ὈΥ 0Π6 βοθρίσε 88 ἃ 5) ΠΡ] οὗ 15 τουδὶ ρονγϑυ, σι ὉΠ6 

ἀτηρ]]οαύϊοι ὑμβαῦ μ6 ΠΟΡΘ85 ὕο 1086 1 11 6 βυθαχὲ [8]5οῖγ. ΠΡ Ογ ατοτ- 

οῃὖ 15 088 ἸχηὈ]]οδύϊου θα μΘ σθαυβ ὈΥ ΑΡ0]]ο {γβ. 86). ὅ5866 δε ποῖβθ 

Β6γθ, 197. ΤἘ6 ροᾶβ βϑύγοσθ ὈΥ ὕμθ τῖγοσ δύγχ. Τ|16 ρ᾽δῦ οὐ ὑ8185. Ψ0]6 
ῬδβδαρΘ 18 “85 ΒΌΤΘΙΥ δ85 ὑ815 βοθρῦγσθ 5}8}} ὭΘΥΘΥ βρσουῦ Σου Ἰθᾶνο5 δῃᾶ 
ὈΓΆΠΟΠ6Β δρδῖμ, 80 ΒΌΓΘΙΥ 588}] ὑπ6 Δομδθδη 5 Υ188. 16, ΔΟῪ ὑπδῦ 1 588}} 
νι Βάγαν ἴσοχη ὑπ 6 τπνᾶγ. 

290, πρῶτα: 780-781. : 
290, περί: 1048--1049. ---- χαλκός ; ὈΤΌΏΖΘ τγῶβ ὑΠ 6. σοχητηοῃ χηθῦϑ] ΤῸΣ 

Ἰτη ]Θυηθηΐβ, θοίοσθ ὑμ6 ᾿αὐσοαποῦοι ΟΣ, ἴσοη. Ηθσθ “ῬΓΟΏΖΘ ΤΩΘΔΠΒ 

ΒΟΙΊ6 ὕοο] οἱ ὈγΟΏ ΖΘ, 885 81 ΔΧΘ. 
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ΜΈΕΒΒΟΝ ΧΙΙ͂Χ [321-323 

236-287, ἐ.,, φύλλα, φλοιόν: 1020, 1: 1021] δΔιηᾶ ποίο, 
234-299, τὸ μὲν οὔ. .. εἰρύαταν [ΟΥΤΩΒ ἃ ῬδγΘηύ 6815, ἀθβουϊ ἷηρ ὑ86 

βοθρίτο. ΤὮΘΓΘ 15 ἃ σϑύαση ὕο 88 ταδῖῃ Ἰάδθῷ ἴῃ 088 ξο]]ονσίηρ τγοσᾶϑ, μά 
ὑ815 18 ὕδκϑῃ ἊΡ δῃᾶ οοπηρ]ούρᾷ ἴῃ ὑῃ6 παχύ 1θββοιῖι, ν88. 240-244. 

2839. εἰρύαται : 84 Ὀ]7. ΞΞ εἰρυνται, 597--89 8, ---- ὁ : τηΔϑου πιο, ποτ ὑμ6 
ποαύοσ σου] ΡῈ δχρθοῦθα, Τύ ὕαιθϑ ὑῃ 8 ρϑηᾶρυ οἱ ὑμ6 0] η ρυθ]-᾿ 

οδΐα (ὅρκος), ΟΥ̓ ταῦ 15 πο 88. “ ὐὐγδούϊοι." --- πρὸς Διός: ὡπαᾶθῦ 
ἐδα βεωρογυϊδίον, ΟΓ Ζφωδ, ΟΥ 6188 ὕπ6 Ἰᾶΐβ ὥϑογυν (1.6. σίγοιι ὈΥ) Ζ 65. 

Μοβὺ Ῥθοῦ]θ8 μᾶγϑ ὑγσωάιθίομβ οἱ Ἰῶννβ σίγϑῃ ὕμπθση ὈΥ͂ ὑ86}} ροἕβ, 88 ἴῃ 086 
οᾶ86 οὗ Νυτηδ δῃᾷ ὑμ6 Θαυ]Υ Ἰατγβ οἱ Βογὰθ, “πᾶ ϑϑβονϑῃ βϑοϊᾷ απῦο 

Μόοβϑβ, Οὐτηθ ἊΡ ἴο τὴϑ Ἰηὖο ὕπ τηοπηῦ δα Ὀ6 ὕμογθ, δπᾶ 1 γ71}}} σὶνο ὑῃ66 

8.168 οἱ βύοπρ, δηᾷ ἃ Ἰῶνν, δ! σοτϊητηϑηατηρθηῦβ 16} αν τυ θα ; 

ὑμαῦ ὕμπου τπιαγοϑῦ ὑοῦ ὑμθιη." “6886 816 ὑμ8 βὑαύαύθβ δηα 7αρτηρηὺβ 
δια Ἰανγ8 τ φῇ Φοβονδῇ τηδᾶρ Ῥαύνθοῃ Ὦ]γὰ πα ὑμ6 ΘΠ] άτθη οἱ [5Γ86] 

ἴῃ Μουπὺ βῖπαὶ ὈΥ [86 Βαμᾶ' οἱ Μοβοβ. 18 7υᾶρθ8 8180 τϑοϑῖγϑα ὑμὶυ 
Θαὺ ΠΟΥ ἴτοτα ὁπ ΕἰρῊ ἃπᾶ σπχοσθ 86 Τοτά᾿ 5 οὐγὰ ἃποϊμπὐθᾷ. ὺ 

8321. Γτιδηβίαίο: 

1. ὟΥο 5181] ἀθοόϊᾶσο δια 8180 βύϑαΣ ἃ συθαῦ οαῦῃ. 2. ΒΥ 
015 βοθρύσθ, γ8 85η8}] ποῦ γϑύασῃ β8 6 ]γ7. Ὠομηθ, Ὀὰὺ γ8 5}8]] 8]] 

ῬΘΙΙΒἢ Ποθ. 98. ΟἽΓ βοθρύγοβ ψ}}}} ΠΟΥ Υ ῬτΟά 06 Ἰθᾶν65 8ηα 
ὈΤΔΏΟΘΉ ΘΒ, ΠΟΥ Μ01} ὕΠ6Υ βρτοαῦ ἔογύῃ, βίῃηοθ ὕπϑν Βδνθ Ἰϑῦῦ {Π6]Ὁ 
ΒῦμΤΩΡ5 ἰἢ {ηθ6 τηουηύδηβΒ. 4. ΤῊῺΘ 5008 οἱ [ῃ6 ΑσἤδΘΔῊΒ 

σγὶ ἢ ὈΤΟΏΖ8 ρθϑὶθα [Π6 βοθρίτϑβ τοσηᾶ δροαῦ οἱ ὑπΠ6 11} Ἰθανθβ 

Δα ὈΥΔΠΟΠ65, 8 ΠΟῪ ὑῃ6 ΚΙΏΡΒ, αἸΒΡΘΏΒΘΟΙΒ οἱ 80106, γγῆο 
Ῥτθβοσνα 08 Ἰανγβ σἼΨΘΩ ὅο ὕμθια ὈΥ ἄθιβ, ὈΘᾺΣ ὑβθηη ἴῃ {611 
Βδηα8. 

ΤΡΒΘΟΝ ΧΗΣ 

ΒΕΨΙΕΝ ΟΕ ΑΡ]ΕΟΤΙΨΕΒ, ΒΕΘΌΤΑΕ ΑΥ̓͂ ΙΒΕΈΕΈΘΌΤΑΚ 

Τιταν, 240-244 

322. Ἀδνϊον 811 ὑὴ6 δα]θούϊνοβ, θοῦ Τρ ]ΩΙ δα ἸΤΤΘΡΊΌΪΔΙ, 
Ἰθδιϊηρ' ὑΠΟΓΟΌΡΏΪΥ ὑΠ8 τηθδηϊ ΡΒ 8Πα ΤΟγτὴβ οὗ ΘΔ 0 ἢ 85 ρίνϑη 
ἴῃ 6 ραιϑαϊρτηβ, {11--[84. 

328. Ογίϊογιαΐ : | 
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324-326] 

324. 

ἀμύσσω (ἀμυχ-), ἀμύξω, ἤμυξα σῃῶνν, 

ὕρδσ, Ολύα, βοταΐο!. 

ἀνδρο-φόνος, ἡ, ον ΤΠ Δ -Β] Δ 111, Πλ17- 

ἀοτγοιῖιβ. 

δύνα-μαι, δυνήσομαι, δεδύνημαι, 

ἐδυνάσθην Ὀ6 8016, οδῃ, ἰᾶὺ6 

ῬΟΥΟΥ. 

ἩἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΒΙ 

ΝΟΟΑΒΙΣΚΑΒΥῪΥ 

ἔπεσον, πέπτη(κ)α [Δ], ἄτορ, αΪ6, 

ῬΘΥΙΒΉ, 5181. 

ποθή, ἧς, ἡ γεάγηϊης,, 

στοῦ, 

τίω, τίσω, ἔτῖσα, τέτῖμαι ΒΟΏΟΥ, 685- 

ὕθοχῃ. 

ὑπό (ὑπαί() αὐὐν., απνὰ 760. τοῦδ, σολι., 

Ἰοιρ,ο, ΤῸ- 

ἀαί,, απ αοο., ταχᾶογ, Ομ θα, ὈΥ, 

δῦ ὑπ Ὠθμᾶβ οἱ, ὈῪ ἡϊοδῃ5 οἵ; 

αἴυ., αᾶον, βθοσοῦν, θη, θ6- 

ηθαῦμ, Ὀγ, ουδάθδιν ; τοῦ φθΉ.; 
(ἔσο) υηᾶθυ, Ὀγ; τοὔὐ ἀαῖ.,, 
(ἄονγ) που ἢ οὐδ αοο., (ον) 
πᾶοσ, ἀσσιηρ,, ὑονγατγά, 

Ἕκτωρ, ορος, ὁ Π]Θοἴοσ, 80} 97 Ῥγίαρι, 
απ ἰοσά ον οὗ {πὲ ΤΥο͵αη5.. 

ἔν-δοθι τὺὦὔ δι, 1)5146, αὖ ΠοΙηο.. 

εὖτε, ΤΏ ΘΥΙ, 85. 

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν πῸ ΟἸ6, ποὺ 

δα, Ομ 6, πούμιηρσ, 

πί-πτω {(πετ-, πτι, πτη-); πεσέομαι, 

Τλουϊγαύίνϑϑ: αἀγῃδτη-ῖο, -ἰύθ, -ο, ἀγηδδὺν ; Πϑούου:; οὐ 

δ 56, -ὑ 6518. 

3256. ΤΥΔηΒίαύο: 

1, ποθὴ ᾿Αχιλλῆος (919,8) ἵξεται σύμπαντας νῖας ᾿Αχαιῶν, 
οπσότε δ᾽ ᾿Αγαμέμνων ἀχνύμενός περ οὐ δυνήσεται χραισμέειν λᾶῷ, 

εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ἄνδρες θνήσκοντες ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο “Ἕκτορος πέ- 
2. ἀμύξει δὲ θυμὸν ἔνδοθι ᾽Αγαμέμνων χωόμενος οὕ- 

τὸ σκῆπτρόν 
πτωσίιν. 

νεκα οὐδὲν ἔτῖσεν ᾿Αχιλῆα ἄριστον ᾿Αχαιῶν. 8. 
᾿ , ᾿ ἥξων ε΄ 5 ν Ν ν  ΜΨ 
ἐστιν πεπαρμένον χρύυσείοισιν ἥλοισιν, ᾿Αχιλλεὺς δὲ τὸ ἔβαλε 

ποτὶ γαίῃ, ἕζετο δ᾽ αὐτός. 4. Ἕκτωρ ἀπολέσει πολλοὺς 
᾿Αχαιῶν ἐν μάχῃ, ᾿Αχιλλῆος οὐ παρεόντος (994). 

326. Ἐδαὰᾷ δῃηᾷᾶ ὑγδῃβίαίο : 1 

“αι, 340--2.2.4 ; 

ἢ ποτ᾽ ᾿Αχιλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν 240 

σύμπαντας" τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

χραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ “Ἑκτορος ἀνδροφόνοιο 
θνήσκοντες πίπτωσι" σὺ δ᾽ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις 

“ Ψ 

χωόμενος, ὅ τ᾿ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισας.᾽" 244 

1 Ἡϑνίθνν {116 Ῥυθοθαϊηρ' 1655011: ἔΟΥ ΓΠ:6 ΘΟΠ ΘΟ ΐοὴ Οὗ ὑπουρηΐ, 
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ΓΕΒΒΟΝ 1, [327-331 

327. 240. ᾿Αχιλλῆος : 979, 8, ΒΡΟΚΘῺ ὙΨΙ10 ἃ ῬὉτομα 56]-οο ΒΟ] ΟἿ 511688. 

--- νῖας: 1019. ΤΠ6 ὑπουρχῦ οὗ {118 δῃὰ Ὁ}:6 Ῥυθοθάϊηρ ᾿θόβοῃ 15. “50 

ΒΌΓΟΙΥ ἃ8 ὕΠ15. Βοορύῦσο Ὑ71}}} ὭΘΥΘΙ ΘΔΣ Ἰθῶνθβ 8ηἃ Ὀτϑηοθοθ, 50. ΒΌΓΟΙΥ 

814}} γϑδυηϊηρ ἴον ΑΘὨΔ}]65. ΘΟΠ6. ὍΡΟΙ ΘΥΘΥΥ ΟὯ6 οὗ ἔπ βοὴ5 οὗ {86 
ΑΟΒ ΔΘ 8.᾽ 

241. σύμπαντας (ΘΙ ΡΠ δῦϊο ὈΥ ῬοΒβιύϊΟ.) : τηοαϊῆθ8 υἷας. ---- τι; 780-781. 

- ἀχνύμενος : 1109, 0, αἰξμοια}ι ὑδχοα, 

242, χραισμεῖν --- χραισμέειν ὅ84--ὅ8ὅ (᾿Α χαιοῖσιν). ᾿ 
2483, ἀμύξεις : οἵ. Ἐπ ρ. ' σΊαΥ ΟἸ θ᾽ 5 Πϑατῦ, δαῦ ουὐ ομθ᾽5 μϑατί." 

244. ὅ τ᾽ (ε) : ὅδοαμϑ6, ἴη ἱλαὶ. --- (Ἀχιλλῆα) ἄριστον ᾿Αχαιῶν. --- οὐδέν : 

δάνονθιαι, 781-782, 1014 ηοΐ αἱ αἰΐ, Ἰιὺ, ἐπι τοϑροοὶ ἰοὸ ποϊλιίγιν, ἐτν τὸ τοΐδ6. 

898. Γγδηβίαίοα: 

1,:|Α ρστθδῦ γϑδιυμίηρ ἴοΥ ὑΠηΠ6 αἰνίμθ βοὴ οἱ ῬΟΙΘΒ᾽ Ο81η6 
ὌΡΟΣ 811] {116 5018 οἱ 6 ΔοΙ Θ8115, 811 ΑρΡΔΙΠΘΙΠΠΟη, 501 Οἱ 

Αὐγθαβ, σγὰβ οῦ δὖὺ 8411 4016 ὑο ᾿6 10 ὑμϑιι, ὑποὰρ συϊθνοα 1η 

ἨῚΒ. 500], ὙΠΘΗ την οἱ ὑπΠ86 ὕγῶνθ ῃηθη [61] αὖ ὕπ6 πδῃἋ8 οἱ 
16 πιδη-Θ]ανιηρ ΗΠ ΘΟύΟΥ, 800 οἱ τα. 2. Τπρη ἀ]ὰ Αρὰ- 
ΤΩΘΙΏΠΟΙ Ο,ἼΔΥ Π18 πϑανὺ ὙΠ], Θταρθα ὑΠπαὺ Π6 1 ΠῸ ὙΨ]86 

αἰα ΠόΠΟΣ ο ΔΟΒΠ]]68, ὑπ6 Ὀτανθϑὺ οὐ ὑπ6 ΑΟἤδΘδΏΒ. 

ΓΌΡΒΟΝ 1, 

. ΕΕΨΙΕΝ ΟΕ ῬΕΟΝΟΙΝΘ 

Παρ, 245-249 

329. ΓΙΘΩΥΤ ῃ6 ΠἸΘΔΠΙΏΡΒ 8η6 ΤΠΘΙΠΟΙ]ΖΘ 811] [6 [ΟΥΤΩΒ οἱ 
ὉΠ6 ῬΤΟΠΟΌΙΒ ἃ8 ρἼΨΘΕΗ 10. ὕΠ6 Ῥᾶγδαϊρτηβ 100--Ἰ79. 

3380. Ορίεϊοπαί : 

9381. ΝΟΟΑΒΟΓΑΗῪΥ 

ἀγορητής, ἂο, ὃ οτγδῦογ, γλῶσσα, ἡς, ἡ ὑοηριθ, ἸΘΩΡΊΔΡΟ, 

ἀνορού-ω, ἀνώρουσα Ἰὰὴ0Ρ ἃ}, ΒΡΘΘ0Β. 

ΒΡΤΙ τ ρ' ἊΡ, βύατῦ Ὁ}. ἑτέρωθεν ἔτογα ὑπ οὔμοὺ 5148. 

αὐδή, ἧς, ἦ σΟΙΘΘ, ΒΡΘΘΟΙ, ἀϊβοοῦσβθ, ἡἧδυεπής, ἐς ΒΨΕΕΎ-ΒΡΘΔΙ τ ρ', ϑυσϑοῦς- 

ἸΔ σαδρθ, ΒΟΧΠΘ, ΟΥΥ. ὑοῃθα, 

γαῖα, ἡς, ἡ δαγύῃ, 1Δη4, οοσῃύτνν. ἦλος, οὐ, ὁ πΔ1], τὶ νοῦ, βυμᾷ. 
γλυκύς, εἴα, ὕ 5υγοοῦ. λιγύς, εἴα, ὕ 5}}11}}, οΙοατ-τοηθᾶ. 
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μέλι, ἐτος, τό ΒΟΠΘΥ. Πύλιος, ἡ, ον Ῥγ]δη, οἱ Ῥγ]α8. 
μηνί-ω, μηνίσω, ἐμήνισα τὰρθ, ἴατη6, ῥέω (ῥευ-, ῥεξ-, ῥυ-, ῥνε- ΞΞ σρεὺ οὗο,, 

Ὀ6 Γυτ]οῦ8. 608-604), ῥεύσομαι, ἔρρευσαξ, ἐρ- 

Νέστωρ, ορος, ὃ Νιρδδύογ, ογι6 οὗ ἰ}6 ρύηκα, ἐρρύην τὰ, ον, βύγϑϑιω, 
αὐτο οἠλοξίαϊη8. ῬΟΏΓ. 

πείρω {περ-, παρ-), --- ἔπειρα, πέπαρ- 

μαι, ἐπάρην ῬΊΘΙΟΘ, βύμα, τἱνθῦ. 

Πουινδύϊννοβ : φϑο-ο ΡΥ, -ἰοργ, -ἸηθῦνΥ ; ΡἸΥΟ- 6.106, -Ο]; 

Θ]ΟΒΒ- ΤΥ, ΡΟ]γ- ]οῦ, Θρ᾿-ο]ούθβ; μϑύθσο- οχ, -ΘΘΘΟῈΒ ; Τγ6111- 
Ππυοιιϑ: τῃϑίουϊο. 

332. Τυδηβίαΐα: 

Ἰ, δῖος ᾿Αχιλλεὺς ἕζετο χωόμενος, ᾽Αγαμέμνων δ᾽ ἑτέρωθεν 

ἐμήνιε. 2. τοῖσι δ᾽ ᾿Αχαιοῖσι Νέστωρ λιγὺς ἀγορητὴς Πυλίων 

ἀνώρουσεν. 8. ἀπὸ γλώσσης Νέστορος αὐδὴ ἔρρεεν γλυκίων 
μέλιτος (9938). 4. τὸ σκῆπτρόν ἐστιν πεπαρμένον χρύσείοισιν 

ἥλοισιν, ᾿Αχιλλεὺς δὲ τὸ ἔβαλε ποτὶ γαίῃ, ἕζετο δ᾽ αὐτός 

333. ἤρδα 8δηα ὑγδῃβίαία: 

Πιαα, 946-229 

ὡς φάτο Πηλεΐδης, ποτὶ δὲ σκῆπτρον βάλε γαίῃ 9248 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ᾽ αὐτός " 

᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐμήνιε. τοῖσι δὲ Νέστωρ 
ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ἀγορητής, 
τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. 249 

3534. 245. ποτί (τ γαίῃ 1009) ; ΑΘΠ11165 ἴῃ Ὠ15 Ῥϑύυ]δμῦ ΔΗΡῸΙ δηᾶ 
γψοχδύϊοι δοὺβ ἀδη σΟΥΟΌΒΙΥ 11 ἃ ΒΡΟ116α ΟΕ1]α, ΟΥ ὦ ῬΘΘΥΒἢ ΤΟΙ}. 

2460. ἥλοισι: 1002, ΟΌΒβοΥνΘ ΠΟῪ 1 ὉΠ6 τηοιῃηθηῦ οἱ Πισμιθϑὺ ὑθηβίοῃ 

ἩΟΥΏΘΥΙ οῸΘ65 αὐλοῦ]ν ο, ἤθχα Τα χοαποΐηρ ἃ ἀθβουι ρύ ο) ὙΥΒΙΟῈ σἱν!ῇθ8 088 
ΟὈ͵θοῦ ἴου Ἠΐ5 Πθασοσβ. ΤῊ]Β ΒοΘΌΐΧΘ 15 δυθυθθ θα ὙΠῸ} σο]άθη στἱνοῦβ, 78 
πιθρᾷ ποῦ [66] οΘογηρ61164 ὕἤο ᾿ηΐου ὑποσθέτοτῃ ὑμαὺ ΘΥΘΙΎ βοθρύσο τι θηὐοηθᾶ 

Ὀγ ἩοΙλοΓ ἃ8 ροϊἄθη νγ88 ἸΏ ΥΘ]ν δα αθα τὺ σο]άθῃ σινοῦβ, 85. ὑπ 6 ρῬοθῦ 

ἄοοβ ποὺ 166] οὈ]σοα ὕο 6 ΒΣΟΩΡῚν δα ΘἀγΘ ]}}]ν οοηδϑυθηύ, θαὖ ΔἸνγαγ 5 
866]5 ἔτθϑ ὕο σϑὺὺν δοοοσάϊηρ ὕο ὑ8ῃ8 πΘοΘββι ἐγ οὐ 0116 βἰδαδύϊοι δηα ὑῃ6 οἴϑθοῦ 
6 τὶβηθα ἴο Ῥχσοᾶμοθ. Τῇ ὑπ ροαβ δῖ δὖ ὕἿπη 685 βύσιου]ν δη ΠΤ οτηου- 

ῬΒῖο, τὰ ἢ γοῦν Βαχηϑη ἸἸγλ αὐ 8, αὖ οΟὐΘΥ ὑϊτ 65 ὑΠΘΥ ἃτ6 ὑπουρηῦ οὗ 88 
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Θὔμουθδ)ὶ, οταπὶρούθη, πα ϑὕθγμδὶ), οουσϑρομαϊπρ' ΟἸΟΒΘΙΨ ἴο ὑμ6 γαχϊϑᾶ 

οοποϑρύζουιβ οἱ Φθονδῃ τὰ ὑμ6 ΟἹα Τοβύδυμ θην. ---- χρυσείους ἥλοισι πεπαρ- 

- μένον : ὑῃ15 δἀαϊθοη Ὁ ΔΥ οἱ ἀφβουϊύϊοῃ ἴῃ 86 τηοσηθηὺ οἱ ρστϑαὐοϑὺ 

ΒΌΆΒΡΘΩΒΘ 15 οματδούουϊ δύο οὐ ὑπ οὈ] θοῦ γὺν οὗ Ὁ86 ροϑὺδβ ῦ. Ἠδ 15 80 

110016 ὑομ ΟΠ 64 ρϑυβοηδ!ν Ὀγ ὉΠ6 οομὐοηῦ οὗ δῦ Ὧ6 τοϑίαῦθβ, ὑμαὺ μ6 το 685 
15 Ὁ} Ἀπ αϊδυασ) οα ὑΠπτορΡῊ 086 δυυ18 οἱ ὑπΠ6 Κἴπρβ πιῦπουὺῦ ὑϑκῖπρ' 51468, 

δΔιηᾷ 1 0868 τηϊᾶδῦ οἱ 0Π6 στρα θϑὺ δχοϊ θθυηθηῦ Π6 5011] μ88 8} ΘΥ8 ἔοχ ἀθύδ1]85. 
Ηδ 5665 ποὺ ΟὔἹἹΥ 6 ψχῦῃ οὗ ὑῃη6 ομϊϑίναϊτβ αὖ 4180 ὑπ φρο] άθῃ ἤθδᾶβ 
οὗ ὑη6 1.8118, ἀσίνϑῃ ἱπῦο 088 βοθρύσθ ἃ5 ἃ οσαβ βοτὺ οὗ οσῃδιηθηῦ. [ὺ ΤΠΔΥ 
Ὀ6 ὕἤοο ὑμαὺ ὑμῃ6 ρορὺ ψιβῃθα ἴο ᾿Ἰπογθᾶδα ὉΠ 8 

ὑθηδίοι ΕΥ̓͂ Κοορὶτρ μὶβ δα αΐθποθ 1 ΒΌΒΡΘΙΒΘ 

ἃ τηοτηθηῦ Ιοηροσ, Ὀθέοσθ 611 πρ 6 πὶ τυμαῦ 

ΒΔΡΡϑηθα ποχῦ. 

247, Νοβῦου νψὰβ ἴδιηθα ἴον Πὶβ οἱ δρθ, 

δια ἴοσ ρίναρ Ἰοηρ- παρα δάν]οθ, θοῦ ἴα 
δια οαὐ οὗ 56 βο, ἴῃ ὙὙΏΙΟῊ ἢ6 θα] ψΙῈ 

Ῥδτύϊοα]αι ἀθΙρηῦ ὌΡΟΠ ἰδ οὐ ἀθθα85 οὗ 
ὙΟΠΘΘΙΓᾺ] 80] θυθιηθηὺ ἴθ ὕη6 “ροοᾶ ο]α ἌἌ. ᾿: 

4875. Ηδ ἰβ ὑπ ΟἹἹΥ οπθ οὗ {πῃ 1686 18 ππΠΤ ιν τι ἮΝ Ἶ 
0 Β858 ὕπ6 Βασαϊμοοᾶ το ἱπύογἔογα ἰὼ πὸ [Ὁ ΑἸ ΝΣ Ἧ] ' 

αὐδϑητεὶ. γ ΤῊΝ ΝΠ 

248, ἀνόρουσε-Ξ- ἀνώρουσε: ῬΟΙΏΔΡ5 5 σ ΠΥ ------ ---.-------- ἱ 
. ἈΠαΙρΡΙΙΠ θα; αὺ Νοϑύου [6615 ὑμαὺ ἢ 15 6 ὙΟΥΤΗ ΒΕΑΡΙΝΕ ἃ ῬΑρΡυ- 

τηδτι ἴου ὑπ6 οοοδβίοι, δηα ὑμαῦ πὸ {ϊγὴ6 15 ἴὸ Εὺ85 ΠΟΙ, 
Ὀ6 Ἰοδῦύ. δ 15 ἴὰ ἃ ΒΌΙΥΥ ὕὅο ΒΠΟΥ {686 ΤΡΘΙΙΘΓ ΟΣ 8 ΒΑΤΟΟΡΠΒΡΊΙΒ 

γοῦμῃρ ἀρϑύατ᾽β ΠΟ ἴοΟ] 5 ἃηα ΟἸ]]]Βἢ 
ὑμῖν δου οἢΒ ἃτθ. ΤῈΘ τηθϑυηὔύϊοι οὗ Ὠ15 οτύοσιοδὶ 8011Πὺὖ που] ἱπαϊοδῦθ 
Βον 1]ΡΊ]Υ ρῥυϊζθαᾶ οτδύουυ τπγ88 ἃιηοαρ ὑμ8 δηοϊοηῦ ατθοῖκ8. 

249, τοῦ: το]. ῥσοῃ., τοίθυυϊηρ ὕο Νοβῦου. --- (ἔδῥεεν ; ὑπ ἱπιροσυίθοῦ 

οἱ ουβύοτηδιυ ΟΥ τϑρϑαύθα δοῦ]ου. -- μέλιτος : 998, ΠΟΠΘΥῪ ψ85 δρᾶ ὈΥ͂ 
ὑῃ8 διποϊθηῦβ ἴῃ ὑπ6 Ῥ]Δο6 οἱ ΒΌρΔΙ, Δα σψχὰ85 006 βυγθθύθδυ ὑβηρ' ηονσι ὕο 
868 ἰδϑύθ, Ἡθθηοθ τὖ 8 ἃ ἰδνουῦθ ΠΡΌΣΘ [1 ΘΟΥΡΔΙΊΒΟΏΒ ΏΘΙΘ ἃ ΠΙΡῊ 

ἀθργθθ οὗ βϑυθϑύμθββ γγἃ8 ᾿πνοϊγθᾶ, “Ὗ Βαῦ 18 δυγθοῦθσ. ὑπ ΒΟΏΘΥ ἢ δᾶ 
δύ 15 βύσοῃ ρου ὑμδη ἃ ἰὸν ἢ “ὙΤΠΘ Ταἀρτηρηὺβ οὗ Φομονδῃ 8.6 ὑσὰθ 
δια τἹρ ὔθουβ αἰθοσοῦμου. Μοχο ὕο 6 ἀφοβία ἃγα ὑῃ8 0 ὕῆδῃ. ρΟ]4, γϑῶ 
ὑμδὴ τ 0} ἔπ ρΟ] : βινθθῦοσ 8180 ὕμϑ) ΒΟΤΘΥ δ ὑμ 6 ΒοῃΘυοοσ." 
“Μγ 50}, θαῦ ὑπο Βόμθυ, θθοδαβο 1ὖ 15 σοοᾶ ; δηᾷ Ὅη6 ΒΟ ΘΟ ΟΟΤΩ ΒΊΟΝ 

15 βϑθοῦ ὕὅο ὑμ6 ἰαδβύβ. “ΠῸΝ βυθοῦ ἃγθ ὑδυ σψοχᾶβ ἴο τὴν ὑδβύθ' Ὑϑ8, 
βυνθϑῦου. ὑωϑηι ΠἸΟΠΘΥ ὅο ταῦ του} “ΤῊΝ 1105, Ὁ τὰν Ὀτῖᾶθ, αἀτῸΡ 88 
8 ΠΟΠΘΥΘΟΙΔΌ : ἸΙΟΠΘΥ͂ 84 ΤῊ]]}κ ἃ16 ἀηᾶδι ὑῃγ ὑοηρυθ." “1 μᾶγα φαΐθῃ 
ΤΩΥ͂ ΠΟΠΘΥΘΟΙΩ ὙΨ10]}1 ΤΥ ΠΟΙΠΘΥ." 

Ξ 
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341, 250. τῷ: 998, ΤῊ ἤρπτχο οἱ Ναοδῦου Βῶβ Ὀθοοῖηθ Ῥγονθτθϊα) ἴοτ 
ΨΟΥῪ οἹά ὡρθ, Βϑοκοῃίηρ' ἃ σαοιθσδύϊοι αὖ δρουῦ ἃ Ὁμϊτὰ οὗ ἃ οθηὔαχΥ, ἃ8 
ατά π6 δηῃοϊθηὺ ατθϑκβ, ἢ6 οι] θ6 βοιιθύμοσθ θϑύνγθθῃ βου δηα ἃ 
Βυπάγρα γϑᾶγβ οὗ ἂἃρθ. ΤῊ15 15 δ ἹἸτηδρτηδύλνο ὑοῦο οὗὐ ὑμ6 ροβϑῦὺ, ἴο 

οὈύδ]μ ἃ πΘΟΘΒΒΑΥΥ ΟΠδΥδοῦου ἔον ἃ θαυύϊοα]αν τῦ]6, δηα ἀ065 ποῦ ΤΘΟΌΪΤΟ ἃ 

γαύϊοῃαὶ οχρ]διδύΐοη. Ηθ δᾶ Ἰνγθὰ Ἰοηρ' ἃπα ΘΧ, ΘΟ θη θα γπ6 ἢ, δηᾶ 

᾿δα Π0 ΦΨΘΥΒΙΟΙ ὕο {61}1πρ᾽ ἸΟΠρ' Βῦου 65 οὐ 115 ΘΔ ΟῚ ΘΧΡΘΙΊΘΏΟ6Β, δηα ὕο 
οΟὔουῖπρ' ἃ}}] βουύβ οἱ ροοᾶ δᾶγνίοθ, ὙΒΊΘῊ τγὰβ ΤΆΥΘΙΥ δοῦθα ρομ, Ἠδ 15 
ΟΙΘ οὗ ὑπ Ῥοϑὺ ἄγαν οὐ ΗΟ 5 ομδυδούουβ. [1,1κτ6 οἹὰ Ῥοϊ]ουῖαβ, Β6 

νγῶϑ ΟΤαΥ δηα ἔα0}16. Κ΄ίποθ Ὀγθυ τ ᾿γᾶ5. ὑπ6 800] οἱ πῖύ, Β6 ψου]ᾶ Ὀ6 
Ὀυϊοΐ -- 10} χηδηιν ψοτᾶβ, δμ 4 ὑτοῖου Πϊβ δᾶνϊοθ, ἴθ δι ουὖὐ οἱ Βθᾶβοῃ, 

δῖ }}γ ὕο {116 Ἰντ᾽ δύο οἱ 81} Θομοθγηθᾶ. 
251. ἐφθίαθ᾽ -- ἐφθίατο, 8 γ»͵]υν., Ξε ἐφθιψτο, 5ὅ97--5θ8, --- οἵ οἱ : [ῃ6 Ητϑὺ 

οὗ Ὁ}686 15 {16 16]. ῬΤΟΙ., ὭΟ1. Ὀ]ΌΤ. τηᾶδο., τοουσίηρ' ὕο ἀνθρώπων, ν5. 260 ; 
6 Βθοομα 18 8ὴὴ ϑῃηο ϊο (554, 760), ἃ5. νΥ1}} 6 566 ἔσομι ὑῃ6 δοορηὺ οὗ 

088 βτϑὺ, δηᾷ 18 8Ρ61164 οι, ἃ8 δ θ6 ορβουνϑᾶ ἐσγοχγήὴ [86 τηθίθσ. Ηδθυθ 

ἴ0 16. 86 ἀδύινγϑ οἱ δοοοιῃρηϊηθαὺ πιὰ ἅμα. --- τράφεν (Ξ- ἐτράφησαν) ἠδὲ 

γένοντο, ἀγδίογογι ργόίογοτ, 1.6. Ὅ.6 ὑϊηιθ τϑργθβοηῦθα ὈΥ ἐγένοντο οοῃθ8 
ὈῬαβίοτο ὑμαὺ οὗ τραῴεν, δ] ὑβουρἢ τράφεν ἤθγθ ὑῬγθοθάθβ ἐγενοντο. 715 

15 ἃ ῬΘΥΙΏ1551016 ἀθνίοθ, 85 1ὖ ἡπαϊοούθβ ρῥγιογείῃ ΟΥἩἨ Ἰηϊογοβί, Ἰηδῦθαα οὐ ὑῃ8 

ἀδαδὶ οη86 οὗ {ϊ6. Οὐταρᾶσα ΒΔ βρουθ 5. Κ1 τπτὰβΒ Ὀυθᾶ δἃηα ὈοτχΏ.᾽" 

ΤᾺΘ6 τηδὴσι ἴᾶάθῷ 18 οοηθαϊηθα ἴῃ ὑμ6 ἢχβϑὺ Θχρυϑββίοῃ, Ἡ 116 ὑῃ6 βϑθοομῃᾷ 15 

δααθα ἃ8 δτὶ αἰ ου- Πποὰρ]ὺ, οΥυ ὑπ 8 βαῖζθ οὗ ρυθαῦϑυ ἔ]] 6585 δι) ΔΟΟΌΤΔΟΥ. 

262. τριτάτοισιν 15 Τηᾶδο., τοί οιτηρ ὑο 86 ρθιθσγαὶ ἰᾷθω οὐ η)θη, ἃ 8 
τη }}168 1 ὑῃ6 Ψψοτα γεγεαί, ν5. 20, 

264. ᾿Αχαιίδα γαῖαν : 1019, 1.6. “᾿ ΟἿΤ ὨΟΙΊ68.᾽ 

264 Π, “Ταῦ, ὑὰὖ, γγ ῬΟΥ͂Β! ᾿ΤῊΘ νοΥΥ Ἰάθὰ οὗ γοὰ ὕνο Βρὐϊηρ 1116 
ὑ815 δια οϑαβίηρ 411 ὑπιῖ8 ὑσοι}}6 ΟΥ̓ΟΥ ἃ οἵἿσ], 11 ἃ ΘΟΌΡ]6 οὗ πϑυρθῦν 

ΒΟΒΟΟΙΌΟΥΒ ΟΥ̓́Θ ΤηΔ 0165! 5.6 ἴβδη  ψουθῃ 106, ἼΈΘΓΘ 16 ἃ ΤΠ} 50τ- 
ῬΪᾺΒ ρῚγ]8.᾽» 

250. γηθήσαι : 978, 2, ορὐαῦ. 5ἰπιρ', 1.6. ΤΟΣ ἀΌΔΥΥΘ] ψου]α ὍΘ ἃ ΒΟΌΤΟΘ 
οὗ γυϑ]οϊοῖπρ ὕο ΟἿΤ ΘΙ, ΘΥηἶ68, Β1π06 1 που] Ἀἴηᾶθυ ἢ 8 ΒΘ 6581] Ῥτοβθοῦ- 
ἐΐοπ οὗ ὑμ8 ψἃγ. 

266. μέγα: 780--781. --- θυμῷ : 1009. 

208. βουλήν, μάχεσθαι : δος. ἀ!α ᾿πῆυϊύνο οὗ βρϑοϊβοδύϊομ, 1014; 086 

ὑψο φυΐχηθ ομτυδούοσιβυϊοβ θϑϑϑη θα] ὅο ἃ ϑιοοθβϑία] Ἰθδάθυ, --- Δαναῶν; 

56}., βθοδιβα οὐ πε ἰᾶθα οἵ οδοσωρδυίβοιι οοηὐδϊη θα ἴῃ ὑμ6 δᾶάνϑιυ περί 
ἰδίκθῃ ψΙ} ὑμ6 σοὺ ἐστέ [εἰμι, τηϑδηϊηρ ϑώγραββ, ὅθ βερεγίον, 988. 
ΟΌβοτγα μὸν Το Ἰ ΒΥ ὑμ8 ο] τλδῃ τηϊὨ Ρ165 Ῥσδῖβθ τὶ ἢ ΘΘΉΒΌΓΤΘ. 

209. ἐμεῖο; 998: οἵ. Κ'ΠδΚ., ει, Οα68., “ἸονΘ ἃτπια 6 {τ]θπᾷ8, ἃ5 ὑνγο 

ΒΆΘΗ τῆθ πη Βῃου]α Ρ6; ἴον ᾧ ἤδνθ 5866} ἴΏΟΥΘ γϑᾶγβ, ΓἼῺ 8ᾳτο, ὑθδη γο." 
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ΤΕΒΒΟΝ [1 [342-845 

8342. ΤτΥδηϑὶαΐα : 

1, Τνο ρσοηθυαύϊοηβ οἱ τηουύδ] ΤΘη, ῺΟ ΟΙΤΘ ὈΟΙῚ δἃηα 
Ὀτθαὰ τὶν Ὠΐχὴ 1ῃ ὑῃ6 γ ΥῪ βου ΡΎ]α5, Πᾶν Ῥᾶθ56α ΔΌΔΥ, 
δ ἃ 6 15. ΠΟΥ͂ ΥὈ]ΪπΠρ ΔΙΏΟΠρ (ύμοβθ οἵ.) ὑμ ὑμῖγτα. 2..Ὰ 

βρυθαῦ ῸΘ 11 ΟΟΙΘ. ὉΌΟῺ 811 ὑμ8 ἰδπαβ οὗ πμθ6 ΑοἤδθδηΒ, 
Ῥϑοδαβα Α 6}11165 δηα ΑΡΔΙΏΠΘΙΆΠΟΏ ἃγ6 οοηὐθηαϊηρ,, 8. ῬΥΪΔΙΩ 
δα [ῃ8 Β0η8 οὗ Ῥσίδτα δα 8}}] ὑῃ6 οὐ Γ Ο]Δ 5 Ψ11 σιθϑῦ 
ΤΌ] ΟΪ66 ἴῃ ὉΠ611 5015 θη ὑΠ6Υ ΙΘῶση 411 ὕῃθϑθ ὑμίηρβ δρουῦ 
Α6Ώ11165 δηὰ Αρϑιηθιηηοι οοηὐθηαϊηρ, ΙΟΥ μου ἃγθ ὈθΟνοσ 
ὕμδῃὴ μθ οὐδε Αοῆϑδθδηβ Ῥούῃῇ 10 οουηοὶ] 8δηα Ὀαδύ[. 
4, ΤΏΘΥ 816 Τῇ] 0 ἢ ΨΟΠΏΡΘΙ ὑμὰη Νοβδύου, Ὀαὺ ὑπο Ὺ Ψ}1}} ηού 
Οὔδυ Ὠ]τη. 

ΓΕΠΒΟΝ 1211 

ἙΕΕΥΙΕΝΝ ΟΕ ΨΕΕΒΒ Ν᾽ ΤῊΕΒΕ ΑΟΤΙΝΕῈ ΨΟΙΓΕ 

τπιταν, 260-268 

848. 1) δυο ὑπογουρΉΪΥ 4}1 ὑΠ6 δούϊγθ ἔοττηβ οὗ λύω, 
δα οὐ 811] [ῃ6 -μτῚο γϑυῦβ, Ῥυγίηρ οδγο] αὐδθηθοη ἴο ἰῃ6 

τηθϑηϊηρ᾽ οὗ Θδ ἢ ἔοττω, 904--909, 924, 949. 956. 

2) Μαδΐκθ 1θθ οορὶββ οὗ 0π6 ὑδ]65 οὗ Ῥϑυβοῃδὶ θη] ηρΒ οἱ 
γΘΙΡΒ ἴῃ ὑῃ6 δούϊνο, 819-828, 

844. Ογίϊογιαΐ : 

848. ΝΟΟΑΒΟΌΒΑΗῪΥ 

ἀ-θάνατος, η, ον ἀδεύ 1688, ἸπλτΑ ΟΥ̓Δ], ᾿Ἐἰξάδιος, ου, ὁ Εκδά]08. 

ΤΩ) 6.185 816. ἐπι-είκελος, ἡ, ον Ε1|{6, ΤΟΒΘΙῚ Ὀ]]ΠΡ. 
984 ἐπι-χθόνιος, η, ον ΘΙΟΏ]γ, οἱ {86 

δδυύῃ, θαυ ῦῃ- ΟΥ̓, ὍΡΟΙ ὑῃ8 ΘΑΥ . 
ἀ- θερίζω (θεριδ-), εὐἱϊδ φγότι., 

5110 ]γῦ, αἸΒΓΘρΡΑΥΑ͂, ἀ65Ρ186. 

Αἰγείδης, ἄο, ὁ 50 οἱ ΑΘρθαβ. 

ἀντίθεος, ἡ, ον φΌΔΙΠΙΚΘ, Θαπ8] ὕο {118 

9068. 

ἀρείων, ον (σΟΠΊΡαΓ. οΥ ἀγαθός, 754, 1), 
Ὀούδου, ταϊρ ὐῖου, ὈσαᾶνΘυ. 

Δρύᾶας, αντος, ὃ Ὄτγαϑ. 
ἐκ-πάγλως ὑθυτῖθ]ν, ΒΟΥΤῚΌ]γ, δν- 

Γ}}γ, ἀτθ  Ὰ]]}ν, ἐγιρ ]]Υ. 

Θησεύς, ἢος (έος, 5712), ὃ Τ ἼΘΒΘ.Β. 

Καινεύς, ἢος (έος, 572), ὃ δΔδηθᾳ8. 
κάρτιστος (-- κράτιστος, ὅ97.--5ὅ98), 

γ» ον, διρον}. 9}; καρτερός, ἤἥ, ὄν, 

τηὶση ϑ]οϑῦ, βύσομρθδῦ, Ὀγανθϑῦ, 

τηοϑὺ Θχ οὶ] θηΐ. 

οἷος, ἡ, ον ΒΘ. (48), οἱ ψιμδῦ βοσῦ, 

ψῇ μδ΄. 
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346. 3481 ᾿ΒΠΟΜΕΒΙΟ ΟἸΕΕΚ 

ὁμϊλέτω, ὁμιλήσω: Ἐ, ὡμίλησα ἀββοσϊαῖα ἹΠολύ-φημος, ου, ὁ ΤΟΙΥΡΠΘΙΏΒ. 

ψϊῦῃ, οοἸ]] θοῦ. τοῖος, ἢ; ον ΒΌΘΙ (485), οὗ {16 βοχὺ 
δρέσ-κῳος, ἡ. ον ᾿ἰντηρ ἴῺ τηοπηὐδὶῃ ὑμδύ, οὗ ὑπ6 πα ὑπαΐ. 

ἄθῃβ, ᾿ψίῃρ' ἸΏ το 81 1818. φήρ, φηρός, ὃ, ἡ 114 δηϊτηδ), (ϑῶν- 

ἸΤειρί-θοος, ου, ὁ ΤΊΣΙ ΠΟΊ8. ἃ96) Ὀθαδβύ. 

ποιμήν, μένος, ὃ Βα ρΠογά, σπιδτάϊδη, 

Ῥτγούθοὔοσ. δὲ 

Τουϊναύϊνοβ : ΠΟΙ] -Υ, -Θῦιο5 ἢ Τϑγοοϊοαϑ, ΠΟΡΟΒ. 

.,846. 'ΓΥδηβ]αύθ : 

1. Νέστωρ ὡμΐλησεν ἀνδράσιν ἀρείοσιν ᾿Α γαμέμνονος ᾿Αχιλ- 

λῆσς τε, οἱ δ᾽ οὔ ποτε τὸν γ᾽ ἠθέριζον.: 2. οὔ τίς πω εἶδε τοίους 

ἄνδρας, οὐδὲ ἴδηται, οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα 
λαῶν. 8. κεῖνοι φῆρες ἦσαν κάρτιστοι πάντων φηρῶν ὀρε- 

΄ ἸΧΧ᾽ ἡ «ἃ ᾽ 7 πῇ ; , θ σκῴων, ἀ οἵδε ἥρωες ἐτράφησαν κάρτιστοι πάντων ἐπιχθο-. 
΄ 2 ὃ ἴω 2 ; - δὲ ὲν δ 2 ὠλ σ ν Ἂ ἩΡΡΉΝ 

νίων ἀνὸρῶν, ἐμάχοντο δὲ φηρσὶν καὶ ἀἁπῶώλεσσαν τοὺς ἐκ 

πάγλως. 

847. ᾿θδα ἀἃπἃ ὑγϑμηβιαΐθ : 

1 αι, 900--96 8 

ΔΓ ἢ 5». ΣΝ Ν) , 2. ς.- κα ᾿ ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν 260 
δ ρὰὼ - Ὁ Μ΄ ν ὦ ΓΞ ΘΕ 
ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔ ποτέ μ᾽ οἵ γ᾽ ἀθέριζον. 

3 “ ΄ “ 2 ΄ 3 ἈΝ 27 οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, 
οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν 

Καινέα τ᾽ ᾿Εξξαδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον 

[Θησέα τ᾽’ Αὐἰγεΐδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισινἾ. 966 
ἐ Ἀ ἴω 3 ΄ 4 Σ “" κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν" 

κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο, 

φηρσὶν ὀρεσκῴοισι, κεὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 

848. 200. καί: ὁτπ6».. ---- ἀρείοσιν : 1007, ὅτι ἀτρυ χη θηῦ, “ ἃ ἰογδίοτο," ἐ.6. 
1 Ῥοϑῦθου τῆθῃ ὑπ) ἀρδυιθιμοῦ δια Α Ο0}}111605 Βοᾶ ὑά Κθὴ 115 δᾶνϊοθ, 80 

το ὑΠ6 τότ Βμου]ᾶ ὑπ ον. --- ὑμῖν ; Βοη6 Ψου]α βυϊδύλθιθα ἡμῖν ἔογ 0}}15, 
ὑῃὰβ βωυϊηρ Ν δύου᾽ 5 Ῥο ὔομθββ, Ὁ αὖ ὕΠ6 οοϑὺ οὗ [5 Ῥοϊηῦ. ΠΝ 016 

δΥρατηθηῦ ἀθρθηβ ΡΟ} 1115. ἀββουθίου ὑπαῦ Ἰο . πθιι ούθῃ. {118} ὑΠ|Ὲ Ὺ 
Ἰαα ὑαΐχθυ μὶβ δᾶνίοο. Νρρύου. 15. ἃ ““πδϑθθοι," νηδὺ Ἡοτδοῦ ψου]ᾶ οὨ]]} 

ἃ ““Ἰαπιαδῦου ὕω ρουῖβ φοῦϊ, οὐδ ΨΠῸ ἸΟΟΒ δος 1 ὺ}} ἸοΩρτηρ ὕο 018 
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Βοοά οἹᾶ ἅἄδγβ ΠῈπ ἣθ Ψὰ8 ἃ ΡοΥ. “Βοβρθοῦ ΤΥ ἃρε, Τιϑμρύῃ οἵ 
γΘΑΓΒ ἴῃ ὑπ ογ85 οἱ Νοβύου. ὑγὰ 5 γθᾶϑο. ΘΠΟΙ9) ΠΥ ΘΟΥΓΥ͂ ΟΩ6 5ῃοι]ᾶ 
᾿θρᾶ μῖ5 ψογάβ. 

Βούῃ ΑΑΙο}111605 δ Αρϑιηθιημοη Ἰοοῖς αὖ ὉΠ6 πλαῦον ἰγοιὴ ὑΠ6}} ΟΥ̓ 
ῬΘΙΒΟΏ8] βύδπαροϊηῦ, δηα ἰὖ 15 σοοῦ ἃτῦ ὕἢο Ἰἰηὐγοαθσοςρ ἃ σΠδυδοῦου 11|κ6 

Νιοβύου, ψο οϑὴ ΘΟ ΒΟΥ ὑ}16 ΔΠἔ αἰσ ἴσοι ὑἢ6. Ροϊηῦ οἱ υἱὸν οἵ δὴ ἴηπο- 

ὀρηὗ Ἰυγδύθπηουι, διγα ὑπῈ5 ον Ὁ ἃ Ὀούῦου 1 5]ρ}ῦ το ὑϊι6 βιδαδύϊοῃ. 

262. ἴδωμαι : ὑπμ6 Βαήαποίῦνο τ144]0, Μ101 ὑπο Ἰᾶθὰ οἱ γρδαυηληρ [ΟΤ 

βοιῃθῦμιηρ' υϑϑὺ Θιαἃ ΡΌΠΒ. ᾿ 

208. “ΒΘ ΒΘΡΠΟστα οὗ 15. ῬΘΟΌ}0]6" ψὰ85. ἃ Θοῃοη Πριιγθ οἱ 5ΡΘΘΟΠ ὕο 
Ἰηδϊοωῦθ ὑμ6 διοϊθηῦ Ἰχπ|ρ.. “ ΤΠογοίογο Ὑ1}} 1 βᾶγο τὰ ἤροκ, δα ὑδὸγ 

"; Ν πὴ : 

ἢ. 
ἐν μι ̓  ἡ 1} " ι 

ἸΦΉΜΕ Ἢ ΤΉ ΠΆΝ Ω πατα ΠῚ 

ΡΗΒΒΈΤΙΜ 7 

Αὰ ΑἸΒΘμἾΔὴ ἔθ ]α θ. 1} ἀρουὺ 440 5.0. 

588] ἨῸ ΤΊΟΤΘ Ὀ6 ἃ ὕΙΘΥ. Αμὰ 1 5114} βοῦ ἋὋΡ ὁπ Βῃθ γα ΟΥ̓ΟΙ ὉΏΘΙΗ, 
ΘΥΘῺ ΙΩΥ ΒΏΘΡΒΘΙα Βδυ]ᾶ; ἢ6 518}} ἔθϑα {χθυ, 8.4 ἢφ 5114}} θ6. ὑῃ6}1 

ΒΒΘΡΠΟτΤα.᾽ ᾿ 

205, ἀθανάτοισιν: 1008.-- Βτδοκοῦβ ΘΠ] ο56 1165 Βα ρροβοᾶ ὕο 6 ΒρΡΌΤΣΙ ΟΙΙΒ. 
2θ8. φηρσὶν ὀρεσκῴοισι (1 ΔρΡΡ}ΟΒΙθΟη Ὑγ]0}} καρτίστοις οἱ {Π6 Ῥχοοθαϊῃ 

γουβ6) ἀοιθθύ]θοβ τοίθυβ ὕὅο ὑΐμ οϑηύϑασθ, ουθαύασο ῦ ὅπη Ῥοάϊθβ οἵ 
Ποτβ65 ηα {1.16 ρα ά5 δη4 5Βηου]θ᾽β οἱ Ἰηθ. Πὶι Ἰδύθυ ὑϊ1η85 ὑπ6 ΟἼὝΘΟΙτΕ 

Ὑ61Ὸ ἔομα οἱ ΤΟ ΡΥ ΒΘ ΘΠ ρ' ὉΠ ῚΤ ΘΏΘΠ165 85 σθηύϑατα, ἃπα ἰῦ 18 ομαγδοῦύου- 
Ἰδῦϊο οἱ Πατηδη ὈΒΥΟΒΟΙΟΡῪ ΟἱἨ 811] ἂρ ὕο ὕθυμι ΟἹθ᾽ 5 ΘΠ ΘΙΏ165 “ Ὀγαύθ8,᾽ 

“ἐβανᾶρθ θαδβύθ, Δα βοῇ σἤΟΙο6 ορ οὐδ. 
ΤῊΪ5 ῬΩ᾽ᾶββᾶρθ τ ῖουβ ὑο ἐδ ἑδτήηουβ Ὀδύν]6 οὗ ὑπ 1,80 10}8 δπᾷ (ὐδηύϑατγβ, 

80 ὙΧΧ6}} Ἰπηοντη ἴῃ ατγϑοὶς Ἰοροηα, πα ἃ Γὡγοτῖῦθ Βα Ὀ] θοῦ ἔον ατϑθὶκ ἀγῦ. 

1899 



849. 352] 

349. Ττγδηβίαΐθ : 

᾿ΉΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

1. Νοβίου. δϑϑοοϊδίθβα σιῦ Ὀϑύθου θὰ ὑδη ὑμ6 οὨ]οίβ οἵ 

ὑῃ86 Αὐθδθϑῃβ, δηἃ ΠῸ ΟἿΘ δύ ἀθϑριβθα ἴῃ) δηα 18. σοοῦ 
Ὀ]88. ῶ, ὙὟΘ ΠΘΥΘΙΡ ΒΔ ΒΌΟΘΙ ΠΏΘῊ, ΠΟΙ ΤὨΘΥ 76 866 ὕπριη, 

ου ὅπου ἂῖθ ἃ} ἀθαα (να ἀϊθά). 8. ΤΏοΒα οσο ἐῃ6 

τϊρ ὐϊθδὺ οὗ πηουῦδ] τ ΡΟ ὑπθ ϑαῦύμῃ, δῃα ὑμϑυ ἔουρῦ 
νῖ τῃ6. ψ]ἃ Ὀθεβὺβ Πἰνπρ 1 τηοππύαϊ ἢ ἄθηδ, δηα ὑμθγ 
αὐὐοΥν ἀοδύσογθα ὕμθτα. 

ΠΗΕΘΡΟΝ 116 

ΕΒΕΥΙΕΝΝ ΟΕ ΤῊΝ ΨΕΕΒ ΙΝ ΤῊΝ ΜΙ2ΙΡΏΌΓΤΕ ΨΟΙΟΕ 

τὰν, 269-289 

360. 1) Πδνιον ὑπογοΟΌΡ.Υ 411] ὑπ 6 τη]46]6 ἔοσγτηβ οἵ λύω 
Δα οὗἩ {Π8 -μὲ γϑυθβ, ρδυἱρ ΟΔΥΘ[Ὰ] αὐδθη οι ὕο ὑῃ 6 τιθϑηϊηρ' 
Οὗ Θδοῦ ἔοσια, 910-915, 961--962. 

2) Μᾶκβθ ὕῆτβθ οορὶθβ οὗ ὑμ8 8165 οὗ ὑπ 8 ῬΘυβΟ 8] ΘΙ ΠΡῈ 
οὗ νϑυρβ ἴῃ {π6 τ 416 γοῖοθ, 891, δῃᾶ τοδᾶ 896-.899, 

861. Ορίϊοπαΐ : 

352. 

ἀντι-βίην ψίῃ ΟΡΡοΒΙηρ' πυϊσῦ, 81)- 

ἱαρον ἰβὅϊοα}}γΥ. 
ἄπιος, ἡ, ον (7. ἀπό) ἔατ, ἀϊδιαπῦ. 

βροτός, οὔ, ὁ ταοτύδ)ὶ, ταδῃ. 

γείνομαι (γεν-), ----, ἐγεινάμην Ῥαροί, 

Ὅθαγ, ργτοᾶμοθ, 6 Ῥοχῃ. 

ἐάω (σερα:), ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἴα- 

μαι, εἰάθην»Ὲ 4]1οτγ, ρϑυσοϊῦ, θανα. 
ἕρκος, ἐος, τό ποᾶρσρα, ἔβθῃορ, ἀθἔθηοθ, 

ῬΌΪ τὶς, Ῥδυτίοσυ. 

κῦδος, εος, τό φἼΟΙγ, ΒομοΥ, τὸ- 

ὩΟΥΤΙ. 
μεθ-ί-ημι (ση-, σε- ΞΞ ἣ- ἑ, 608--604), 

μεθήσω, μεθῆκα {(μεθέηκα), μεθεϊκα , 

ΝνΝΟΟΑΒΙΓΑΗΥ 

μεθεῖμαι Ἐ, μεθείθην Ἰοὺ σο, Ο͵ἾΥΘ ὉΡ, 

ξογορο, α15})}158. 

μεθ-ομιλέεω, 

γΥϊῦῃ, οομηδοτὺ τι. 

μείρομαι (σμερ-, σμορ-, σμαρ-), ἔμμορα, 
αἸγιάθ, (τ ϑοοῖγα 843) ΒΏΔΥΘ, ΓΟ 8 

85 ἰοῦ; εἵμαρται, 1ὖ 15 ἰαὐθα. 

μήτε ἀῃα ποῦ, ὨΘΙΠΘΥ, ΠΟΥ; 

ενον μήτε ἩΘΙΒΟΥ. . . ΠΟΥ. 

μήτηρ, μητέρος (μητρός), ἢ τροῦύπαι, 
δὰ. 

μοῖρα, ης; ἡ ἰού, ροτγύζοῃ, ἔαῦθ, βυϊὺ- 
ΦὈΔΠ1ὑγ. 

πέλω {(πελ-, πλ-), ἔπελον, ἐπελόμην ; 

μεθωμίλησα φδι5ϑοοϊαῦθ 

μήτε 
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2 δου. ἔπλε, ἔπλετο; ὕμπτῃ, ΤΟΥ6; σεσήμασμαιξ, ἐσημάνθην οτάσυ, 
γιϊά. Ὀ6, ὈΘΟΟΙΏΘ. τ ῬοΙΪπ οὔΐὖ, ΘΟΙΩΤΩΔΑ, 

σημαίνω (σημαν-), σημανέω, ἐσήμηνα, τηλόθε(ν) ἴδ, ἔτοτὰ αἴδι. 

Του νψαῦννθβ : ρ6η-, 898 ; ζῃβῦχο-Ῥ 15, -ὩγΤΉ10, τηύσὶ- (621), 

ΔΤ (810 ; Βθι δ ΠΟΥΘ, ΒΘΙΩΔΒ1-ΟἹ ΟΡΎ, ΒΘΙ, 8} -Ὁ105, Βοιηδύο-] ΟΡῪ ; 

[616-, 113. 

368. Τγδηδ]αΐο : 

1. Νέστωρ δὲ μεθωμΐλεεν τοῖσιν ἀνδράσιν, αὐτοὶ γὰρ "τὸν 

ἐκαχέσαντο ἐκ Πύλου, ἐξ ἀπίης γαίης. 2. Νέστωρ δὲ (κατ᾽ 
»Ν 2 72 7 ἢ . ἃ. κα “7 ΠΝ αὐτὸν) ἐμάχετο φηρσίν. 8. πάντων τῶν οἱ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπι- 

χθόνιοι, οὔ τις μαχέοιτο κείνοισι φηρσὶ κακοῖσιν. 4. κεῖνοι 
.« δ᾽ ἄνδρες ξυνέηκαν βουλᾶάων Νέστορος καὶ ἐπείθετο μύθῳ. 

δ. ἄμεινόν ἐστιν πείθεσθαι, ἀλλ’ οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ ᾿Αγαμέμνονι 

ἥνδανε θυμῷ, ἀλλ᾽ ἀγαθός πὲρ ἐὼν ἀφεῖλε τὴν κούρην ᾿Αχιλλῆα, 
2 κν- Ν ") 7, ς - ᾽ Ν " ΄ ς ᾿ οὐδ᾽ εἴᾶσε τὸν ἔχειν τήν, ὡς υἷες ᾿Αχαιῶν ἔδοσαν τήν οἱ γέρας 

πρῶτα. 6. ᾿Αχιλλεὺς δ᾽ ἤθελεν ἐρίζειν βασιλῆι ἀντιβίην. 
Ἱ. οὔ ποτέ τις ἄλλος σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ Ζεὺς ἔδωκε 
κῦδος. ἔμμορε τιμῆς ὁμοίης τιμῇ ᾿Αγαμέμνονος. 

3δ4. ᾿ϊοδα ἃῃα ὑτδηβὶαῦο : 

Πιαά, 969-289 

καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον ἐκ Πύλου ἐλθών, 

τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης - καλέσαντο γὰρ αὐτοί' 910 

καὶ μαχόμην κατ᾽ ἔμ᾽ αὐτὸν ἐγώ κείνοισι δ᾽ ἂν οὔ τις 

τῶν, οἱ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι, μαχέοιτο. 

καὶ μέν μεν Βουχέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ. 
ἀχλὰ πίθεσθε καὶ ὕμμες. ἐπεὶ πείθεσθαι ἄζειον. 

᾿ μήτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαθός περ ἐὼν ἀΠθδΊθεο κούρην, ΄- ΟἿ 

ἀλλ᾽ ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες ᾿Αχαιῶν " 
μήτε σύ, ἸΠηλεἴδη, θέλ᾽ ἐριζέμεναι βασιλῆι 

ἀντιβίην, ἐπεὶ οὔ ποθ᾽ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

σκηπτοῦχος βασιλεύς, ᾧ τε Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι, θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, 280 

141 



855] ΠΟΜΈΒΙΟ ΟἸΒΕΚ 

ἀλλ᾽ ὅδε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 
᾿Ατρεΐδη, σὺ δὲ πᾶϑε τεὸν μένος " αὐτὰρ ἐγώ γε 
λίσσομ᾽ ᾿Αχιλλῆι μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 

: ἀπαζει βόμενος πρόδέφη ἀρείων ᾿Αγαμέμνων᾽ ᾿ 985 

“αὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, “γέρον; κατὰ μοῖραν ἔειπες 

-" ,, ἮΝ - 

ἕρκος ἌχροσΩ, πέλεται πολέμοιο κακοῖο,᾽". "- 
ἡγὸν 

Ἂ “ ἦ 7 

ἀλλ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 
͵ 

πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει. ππάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν, 
πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν᾽ οὐ πείσεσθαι ὀίω. 

305. 269. τοῖσιν: 1006-1ΟῸ7, τ] διιο}} Ὡλθ ἂἃβ ὕπ686, τοί υσίηρ ὅοὸ 
6 Τιαρ᾿θηδε. --- ἔγώ 15 δι ρμαῦϊο (761), βε1α ὙΠ} ἃ Ῥυοια 56} -οο: βοϊου8- 
Π6858, δπᾷ ὑπῃ6 οἴοοῦ 15 ξανύμου ποὶρὐθηθᾶ ὈΥ͂ 086 τιδὲὸ οὐ {88 τα ᾶ]θ. 

καλέσαντο ἴῃ 086 πρχὺ γ6750. --- αὐτοί : “ἐλέν {ιοηιδεῖνοβ, διχἃ τὸ 1685 ὈΘΥΒΟΙ- 

068, ρυθαὺ δἃ5 ὕΠ6 Ὺ Ὑ6Γ6, οΔ]16 8 π16, θυ ὑμου 9} 1 Ἰϊνοα ἔδι ἀύνδῦ; ἴον 
ὑμον ὑγογο Ψ1Π1ὴρ ὑὸ ΡῸ ἴο οχύτῳ ὕσοι Ὁ]6 ὑο οὐύδϊῃ 6 βϑύϑίοθβ οἱ ΒΌΘ ἃ 
Βοοα ὙΨΔΥΥΊΟΥΙ, Δ ΒΒ] 1 Ρ0᾽ ΟΥ̓́Τ ἸΠ ΔῊ ΤΑΥ͂Θ 6) πἢ7π0Ὸ Ἰϊνρα Ὀούνθθοῃ. 

270. καλέσαντο: ΟὔδοΙγΘ 6 ἴογοθ οἱ 086 πη α]6, “ΟῚ ὑπο οὐα 
58, τ 6,᾿ τ ΒΙΟῊ ἀθηούθβ ὑη8 βῦθοιδὶ Ἰηὐοσοϑῦ οὗ 086 βαρήθοῦ ἴῃ 016 δούϊοῃ, 

1068, 1061, 8. 
271. κατ᾽ ἔμ αὐτόν : ὑν ηιηβ6 7 αἰοτιο. 

«212. ΟΌβοενα ὕ86 τορϑυιοῃ οὐ ὑμ8 ἐγώ. --- μαχέοιτο : 1108. --- οἱ νῦν 

βροτοί εἰσιν; ἰὖ 15 Ομ τδούοσιδῦϊο οὐ ὑσδαϊύζοι ἴῃ 1685 δα νϑησθα βὕωρθϑ οἱ 

οὐγλ  χαϊζοῃ ὑο 66] βασα ὑπαῦὺ ὑῃ6 χουν] 15 ρτονῖηρ σοΥῦβο, ὑμαῦ τη 6. Πατο 

ἀοροηογαῦθα ἔχου ἃ ρυαθη-οὐ-άθη βύαρθ, ἡν 60. ἃ}} 0886 Ὁγου] νγὰβ Ὀσὶρύ 

δια ὨΔΡΌΥ, ΜΆΘΩ ΠῸ τηϑὴ ἀἸα πτοιρ, 510] 6585 Δα 5] δια ΒΟΥΓΓΟΥΤΒ Ὑ6ΙΓΘ 

ποῦ, δα ὑΠ6 τϑοθ οἱ γγθῃ ͵Χἃ8 ΤΏ 0 ἢ Ὀθύῦου ῬΒΥ ΒΊΟΥ 85. 76}} ἃ5. ΠΟΥ͂ 

ὑμδη βαοοθοαϊηρ' σομθγϑίϊοηβ. δἴηοθ ὑπαῦ ὑϊνηθ ὅη8 του ἢδ5 οσομῃοϊ θα 

ὧο ἀφο]ῖλιθ 01}} 10 πϑ τϑδοῃρᾷ 105 Ῥγθδοιῦ ἀθρ]ουαῦ 8. βῦαθθ. 506}} 14 685 

ΠοῸ 151. δοῦν! ἴῃ Δ. ἩποΥ 1081 Φημα ΟΥ̓Θατ)ο5 ἃ 0, ΠΟΘ ΤΩ 6 Δ. 6 ῬΘΙ- 
Τϑοῦγ πὴ} Ππρ' ὕο Ὀϑ]ΐθνθ οἱ ἃ ζόοσίηθὺ Ρουϊοα ὑμδῦ “ὉΠθγ8 Ἴεσθ ρ᾽δηὖβ 1 
ὑμ6 φαγύμ ἴὰ ὑθοβο ἀαγβ; ὕ88 ϑ81ὴ6 Ὀθοϑι6 χοῦν τθῖι, Ἡ ΒΙΟἢ ἸΘῚΘ οἱ 

οΪᾶ τῆθῃ οἱ στοπονηῃ. ΤΠῸ5 ΗοτοΥ 1[66]58 σΟὨν ΠοΘα ὑμαῦ ὑπ ἩΡΑΥΤΊΟΥΒ 

ὙΏΟ86 ἀουρη νυ ἀθθαβ ἨΘ 51η 05 ὍΘΙ 87 ΒΌΡΟΥΊΟΥ ὕο ὕπ8 τδο6 οἱ τηοτύδ]8 οἱ 
ΐθ οὐγὰ ὑϊτηθ. ΒῸΣ ΘΧϑΙΏΡ]6, ἢΘ 505 “1 15 ἢδηα {ῃ6 βοῃ οὐ γαθαβ 
βοϊζθὰ ἃ βύοῃθ, ἃ τηϊρῃὺν ποὶρῦ, ΒΊΟΗ ποὺ Θύθ ὕψνο τῇθῃ οου]α ΟΔΙΥΥ, 

δι0}. α8 πιογίαϊδ ποὺν αγὸ, Ὀνῦ δυθὴ δίομιθ 6 νγανϑα 1ὺ θα β1}γ. Απα ἀρϑὶῃ 

οὗ Ν᾽ δοῦογ᾽ 5 ΘᾺΡ ἢ6 5805 “δ πούμου πχδὴ πιῦ σγθαῦὺ οἔοτὺ οου]ὰ πᾶν τηονϑᾶ 
1ὺ Ἰσότὴ 116 8016 θα 1Ὁ τῶβ [Δ}}, θαὺ Νοβύου, ὑπβοῦρἢ δὴ οἹα τῆϑιι, ταϊβϑᾶ 
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1ῦ ὙΠῸ 6856. ΑἸ δρδίῃ: “ ΠΘούου βιδῦολθα ἊΡ ἃ βύοῃθ δηᾶ 1164 10, 

τ ίοῃ ποῦ ανθῃ ὑνο οὗ ὕΠ6 ᾿αϑῦ τῆθῃ οἱ ὑῃ6 ῬθΟρ]β, βιιολ  ἢιθὴ ποῖ ΤῸ, 
σου] ῬΓΥῪ ἔτουα {116 ρτουηα ἀΡΟῚ ἃ ΜΘΡῸΣ ὙΠ οτονθδτβ, θαὺ 6 ΘΑ] 

ὈΥΔ αἰ οα 1Ὁ δ]ομοθ." ἘΕΥ ΘΓΙΊΟΥΘ, ΠῚΟΙΏΘΙ᾽ 5 Ομδγδούθυβ, δια ὑμοβο οἵ 

ΘΡρῖο ἴῃ σ,ΘΏΘΥΔ), ἃ΄ΓΘ αἰνίμθ, ΟΥ ρυθδύθυ ὑμδὴ ΟΡ ΠΔΥΥ Ἰηογίδ]8. 
218, βουλέων -- βουλάων, 984. --- μύθῳ : 996. --- ξύνιεν [ξυνίημι, ἱπαροτ- 

ἐθού, 884. Ῥ]υτδ. 
274. καί: αἶ8ο. --- ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον (ἐστών). 
ΩΤ. τόνδ᾽, κούρην ; [090, 1. --- ἐών ; 1109, 6. 

210. ἔα -- ἔαε (ὅ84--585) ᾿Α χιλλῆα ἔχειν κούρην. 

Φιῦ-τι. ΟἸβουνθ ἤον Ἰπ)ρᾶτῦϊ] ἃππα 1] ΒΟΥ λυ ϊηρ ΝΙ ΘΒΌΟΥ 18, 1ἢ 

Ὀβίηρσ Θχϑοῦγ 86 58 η16 ΘΧΡΥΘΑΒΊΟ.. ΟὗἨ ΡῬχολ ᾽ῦ]0}} ἰ] Δα ἀγθϑϑίηρ' ὑΠ6 ὕτο 
οοπ οβύθηνβ (μήτε σύ... μήτε σύ). ΤΠ ἢγδὺ οἱ {Π|686 γϑῖθυβ οὗ σοῦσβθ ὕο 
ΑΡ̓ΦΙΘΙΊΏΟΙ,, 0118 Βθοο Πα ἔο Α.0}}11]68. 

218. ἀντιβίην 15 ΘΙ δύο ΟΥ̓ Ῥοβιύϊοι. --- τιμῆς: 982. 

278-270. ΝουοΥ λα (ΒΥ οὔθ γΥ) εοερϑε-θοαγίης δἴνι οδαΐπεα ἤοπΟΥ φιαῖ 

(Ὅο ὑμαῦ οὗ Αρδιῃγθημοη). ΤΠ δῦ 15, Δοοογάϊηρ' ἴο [8 Ἡμλθνῖο ὑγδαϊθοη, 

ἃ85 Ῥ]δοβα ἴῃ ὑπ6 τηουῦ) οἱ Νϑβύου, Α βδῃιθιησι οὴ ὑτῶβ ὕΠ6 γηϊο ὑοῦ ΤΌ]ΟΥ 

οὗ δὶ5 ὑϊμιθ ; ὑμθυοίουθ ἃ 0η11165 Βῃο  ]α γι] Ῥυθοθάθῃμοθ ἰὸ ἢ]. Ναβῦου 

ΘΙ μδβῖζθϑ ὕμ8 ἀϊν!μο τἱσηῦ οὗ Κη ρβ, 0 Πᾶν οἰρὐαϊτιθα ἐ]οὶν φυουϊτΥ 
ὈΥ ρυδὸθ οἱ ροᾶ, δηα Ὧ5 ΒΌ0 ἢ 876. 15 τοργθβθηναῦν δ ΟἹ Θᾶσῦἢ. ΤῸ ΟΡ- 
ῬΟΒΘ οὔ ψοι]ᾶ 6 Ὀ]ΔΒΡΠΘΙΟΙΒ; ἔοΥ ὕθΠΘΥ τα ὕῃ6 Τωογα᾿ 8 ΟΥ̓ ΠΟΙ 64, 

« Αηᾷ Ὁ σϑιὴθ ἤο 888 οὐδογννασα ὑπαῦ λων] 5 μθασὺ ϑιηοῦθ μίγη Ὀθοδαβα 

Π6 μδᾷ οαυὖ ΟΥ̓ 5'4} 5 βκ'σῦ. Απᾶ δο βῳᾷ απο 15 τηθη, ΤῊ 1, ογὰ Του 

ὑμαῦ 1 5ῃοι]Ἱᾶ ἄὸ ὑ8185 ὑπίηρ' πῦο ΤῊΥ Ἰηδβύθυ, ὑμα Του 5 δηοϊηὐθα, ὅο 

βύγούοῃ Του ΤΥ πδηα ἀραϊηδὺ Πἴτη, βθϑίησ' ὑμαὺ 6 15 ὑῃ8 φιηοϊη θα οἱ ὑ86 

Τιονα." “αν φηᾶ ΑἸΙβΠ δὶ οασὴθ ὅο ὑῃ86 ῬΘΟρ]6Ὲ ΌΥ πἰριῦ; δια Ὀ6ΒΟ]Αᾶ, 

54] 1ΔΥ 5] θβρίηρ πὶ ίη ὉΠ6 ὑγθηο, δπα 5. ΒΡΘδΣ βῦαοι 1 ὑμ6 ρτοσμᾶ 
αὖ ἷ58 Ἰοϊϑύθυ. ὙΠθα 8818 Α15881 αμΐο 1)αν]α, (οα Βα ἀο!νοσθα ὑῃϊηθ 

ΘΏΘΙΩΥ Ἰῃΐο ὑμβῖηθ Βδπα 815 ἀδΥ : ΠΟΥ ὑπο ῖοσγο, 1ϑὺ πλ6 δια]ὺθ Ὠΐτω, 1 ῬΥΥ 
ὑπ6ο, τ ῖ 1 ὉΠ 5ρθδγ, ον ὅο 6 φασί οὖ ὁῇοθ, 8Π6 1 ὙὑΧ011} ηοὺ ϑυχλῦθ ὨΪτη 

δι 560. ὕϊππθ. Αμάᾶ )αν]α βαϊὰ αμῦο ΑἸβηδὶ, 1) βύσσου εἶτ ποῦ; ΠΟΥ 
ἍΠῸ ὁδ81 βύγοίοῃῃ ξοσύῃ 18 ἤδη ρδληδὺ ὕὉΠ6 [ογαἷ 8 διοϊηὐθα, δηᾶ Ὀ6 
ΘῸ 1655 ὁ’ 

280. εἰ: οοπορθββίνθ, συθη, γ7. 

28]. πλεόνεσσιν : ἀαῦ., ΤΙ ἃ νου οἱ τυ ]ηρ. -- ὅδε: ΑΙΡΆΓΤΠΘΙΩΠΟΙ, οὗ 

ΘΟΌΤΒΘ. 
282. “Ναν, ἴῦ 15], ονθῃὴ Νεβύοσ, πὸ θηύσθδαὺ ὕη 66. Ναβύου Τη8 68 ἃ 

' ΒΌΓΟΙΡ᾽ ῬΟΥΒΟΙΔ] ΔΌΡ68] ἴο ὅπη κίπρ. ὙὍ8α διηρμδύϊο ἐγώ (101) 15 Ττύῃθυ 
ΒΓ 5564 ὉΥ Ὀεΐτῃρ ῥ]δορα αὖ ὑῃη6 δμᾷ οἱ ὑΠ8 νϑυβθ, δᾶ Ὀγ Ὀδῖπρ ΤΟ] ονγθα 
ὈΥ γε. 
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288. Νέστωρ λίσσεται ᾿Αγαμέμνονα μεθέμεναι χόλον ᾿Αχιλλῆι (997). 
284. ᾿Αχαιοῖσιν : 997, 999. --- πολέμοιο: 979, 8. ΝοΒΌΟΥ ΘΠΊΡ]ΟΥΒ ἃ ἤρ- 

ατδῦϊνθ ΟΧΡΥ ϑϑῖοη 1 ΒρΘδ ΚΙ ρ οὗ Α6Ἀ11165, οὗ ἃ 8 ΘΟΙΆΙΏΟΙ ὧο ΤΔῺΥ 

Ἰαηριδϑθθ; ὑδα8 1π Ὁ86 ῥϑβδ]τηϊϑὺ: “ἐΦθΒοΟΥ ΔῈ 15 ΤΥ ἀθίθμοθ; δηα τὴγῦ ροᾶ 
5. Ἐ6 Το οὗ ΤΥ τϑῖαρθ.᾽" 

286. κατὰ μοῖραν : Μιϊίηοίψ. 

287. ὅδ ἀνήρ 185 5614 ὈΥ ΑρΔΙΠΘΙΏΠΟυ ΜΙ] ΒΌΡΓΘΙΊΘ οομπίοσηρῦ, ἃ5 6 

4οθ5 ποῦ δουϑι ἄθῖρη ὕο τηϑηύϊου ὑῃ8 μαύθα πϑηλθ οὗ 18 ορροπθηῦ: “0815 
ἐ6]1ονγ.᾽ 

ΑΡΔΙΘΙΉΤΟΙ ΔΡΡΘΥΘηὐΪ ἄρτθοβ τ} Ν βου ̓' 5 οοῃὐθηύϊοη, αὖ “11}}] δά- 

τοϊῦ Ὧ0 ἔδα]ὺ οὗ 118. οὐγιι, ὑγουσίῃρ' 811 ὕ116 Ὀ]ατηθ οὴ ΔΟὮ11165. Ἠδ 1π5δὺβ 
ΤΟΥΣ ὑμαῦ Δ18 ουθυ]οσάβῃῖρ θ6 Τουσθδ}}ν τϑοορτιΖθα ὈΥ̓͂ ὕη6 ΤΟ Θ]]1Ο0 8 
Βρ᾿σῚῦ οὐ ΑΟΠ11165 (866 γ885. ὅ4, 89 Τῇ,, οὔο.), θπὺὸ ΑΘ 11165 τοΐαβοβ. ἀρϑζωθχ- 
ΠΟῚ 15 ποῦ αἰύορθύῃευ νὐπμουιῦ πβύϊοθ οἢ 18 5146, 85. ΔΘΏ11165 Ὧ85 ἀοη6 
ΤΩΠΟὮ ὕο 608}}] Ἠ15 δα ύμουν ἴῃ ααθδύϊοῃ δα ἢδ8 βοῦ ἃ Ρδα ργϑοθάθῃηῦ 1ὰ 
οᾶ86 ὕξμουθ ΒΒο ] μ6 ἀἰβηου]ῦν τὰ {π6 Γαὔατο. 

287. πάντων: 988. 

288. πάντων : 9858. ---- πάντεσσι : 100]. 

289. ἅ: 1014. --- τιν᾽ (α) : 971, ΡΘΥΒΔ.05 τϑίϑυβ ὕο Αρδιῃθίημοη. 17 80, 

ῦ 15 ΒΡ υ] υϊν ον ἸΤΟΙ 108] δηα βαχοδϑῦϊο ΤΥ 1ὖ ΤΏΘΥΘῚΥ ΤΏΘΔΠΒ “ΤΔΏΥ ἃ 

ΟΠΘ,᾿ δβ οἵύϑιῃ, 1ὑ 5011] ἢ85 ἃ Ομ ΒΙ ἄογδ }]6 διηγοῦ οὗἨ ὕΠ6 Ἰτομπὶθδ) β]θιηθηύ 

ἴῃ 10. ᾿ 

8686. ΝΌΤΕ: 17 3ωτίλον ργαοίϊοο ἕπ ἴδια ἱγαπδίαϊζον, ΟΥ ΡΥγοϑε, οἶμον αὐϑοῖ- 
Ἐπρίεη, ον Ἐπί ῖ5]- ΟΥγεοῖ, ἐξ ἀοδέγεα, {6 ἐπιδίγμοίοῦ τηαρ πιαΐο οὐδ α5 γπμοῖι 

97 ἰλὶβ αδ ἢδ τὐῖδῆεβ 707 δὲβ ρωγροβεβ, ἤοϑί τον πα ἐλ γογεσοῖπς πιοτα ἱμαπ 

αἀοφμαίο Κ0Υ {116 τοογἶς ΟΓ {16 3γ8ί. ψεαν. 

ΠΕΘΒΟΝ ΤΩ 

ἘΕΥΙΕΝΝ ΟΕ ΤῊΞ ΨΕΕΒ ΙΝ ΤΗῊῈ ῬΑΘΘΙΨῈ ΨΟΙΟΒΕ 

1ταὰν, 290-808 

367. 1) Πϑνίθνν ὑπουοῦρ ]} Υ 8411 ὑΠη6 Ῥαῆβῖνθ ἔοσῃβ οἱ λύω, 
ῬϑΥηρ' ΒΡΘΟΙα] αὐὐθηύζοῃ. ο Π6 τηϑδηϊηρ οὗ ϑδοὴ ἴοστη, 916-- 
921. β 

2) Μδκθ 0166 ὁορίθβ οἵ ὑπ 8165. οἵἩἨἁ Ῥϑύβοῃδὶ ϑηαϊηρδ οἵ" 
ΨΘΙΓΌΚ, δ21, 

868. Ορίϊοπαῖ : 
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869. 

ἀ κων, ουσα, ον ἈΠΎΙ]Π]Δησ,. 

αἱέν (:ΞΞ αἰεί) «ἰνγᾶγβ, ΕΝΈΕΒ, ἴοτ- 

ΘΥ͂ΘΙ, 

αἷμα, ατος, τό ὈϊοΟά, 9ΌΓΘ. 

αἶψα αὐἱοϊτγ, Ἰτητηθαϊδύθγ. 

ἀν-αιρέω (αΐἷρε-, ἐλ-) ἀναιρήσω, ἀνέε- 

λον (ἀνεῖλον 884--585), ἀνήρηκαξ, 

ἄνήρημαι,: ἀνῃρέθην ὑὰκθ6 (ὰ}), 

βοῖζρ. 

δειλός, ἡ, όν ΘΟΥΔΓΙΑΙΥ, ΟΥΙΠΡΊΩΗΡ, 

ΤΟ ΒΟ 16, Ῥ᾿ύλῳ 16, 

δόρυ, ϑουρός (δούρατος), τό 5ΡρΘΔΥ, 

Ὀθφτη, ὈΙΓΆ ΘΓ. 

εἰ (ὑπέ67}.} ἊΡ! οοταθὶ ρῸ το! 

ἐπι-τέλλω (τελ-, ταλ-) ἐπέτειλα, ἐπι- 

τέταλμαι ΘΟΤχη Δ, ΔΟΟΟΙΏΡΙ15}. 

[359-860 

ΝΟΟΑΒΌΙΑΕῪΥ 

ἐρωέτω, ἐρωήσω, ἠρώησα ἔογν, ἀΔ 5}, 

Βρυτῦ. 

κελαινός, ἡ, όν Ὀ]ΔΟΙ, ἄτι, ἀυΒΚΥ. 
μήν (ς( μέν, μά) ὑτα]γ, πα 66, ἴο 

ἨὈ6 5ΌΓΘ. 

ὄνειδος, εος, τό δΔΌι156, τον] ἔτι, ἴτι- 
5.10, 

πειρά-ω, πειρήσω, ἐπείρησα (ἐπειρη- 

σάμην), πεπείρηκαξ, πεπείρημαι, 

ἐπευρήθην ὑγγ, αὐὐοχαρύ. 

προ-τίτθημι (θη-, θε-) προθήσω, προέ- 

θηκα 844, οτδηὺ (1π| 84 4110}. 
ὑπ-είκ-ω, ὑπείξωἘ (ὑπείξομαι), ὕπειξα 

γἱ 614, β ταῦ, ΕΑ ΚΕΝ. 

ὑπο-βλήδην ᾿πίοΙγαρύϊηρ, Ὀσθδκὶῃρ' 

1η. 

Πουϊνγαύννοα :- μουηδῦύ-ϊο, ἴῃ, 1ῦθ, -ο-ἰορῪ, ΘΙ Ο-ΤΤΠΔρΘ, δα- 

δδιη-ίο, -ὰ ; ΘΙ, -ὈΧ-10-8], οἱχ-αῦθ, του ; ῥχο-μούςϊο. 

8600. Ἡδδα δὰ ὑγαηβ]αΐ : 

Πιαά, ἤϑο-808᾽ 
3 , -2 Ν “ ΤᾺ Ν Ν 3. 

εἰ δέ μιν αἰχμητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, 200 
, , τε θ ; ἢ Ὁ θή θ “5 τούνεκά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι ; 

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποβλήδην ἠμείβετο δῖος ᾿Αχιλλεύς " 
« ἢ γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην, .᾿ 

» ὯΝ Ν ᾿.ΌΌ Κ' τ γ- Ψ "» 
εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι κεν εἴπῃς" 
ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, μὴ γὰρ ἐμοί γε 29 

[σήμαιν᾽" οὐ γὰρ ἐγὼ Ἶ ἔτι σοι πείσεσθαι ὀίω. 

ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ ὄρεσι Οολχεῦ σῇσιν" 

χερσὶ μὲν οὔ τοι ἐγώ γε μαχήσομαϊ εἶ εἰνεκα Κούβης 

οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσθέ γε δόντες -" 

τῶν δ᾽ ἄλλων, ἃ μοι ἔστι θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 800 

τῶν οὐκ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέκοντος ἐμεῖο, 
3 3. ν᾽ Ν 4 4 - Ν μ εἰ δ᾽ ἄγε μὴν πείρησαι, ἵνα γνώωσι καὶ οἵδε. 

͵ 

αἶψα τοι αἷμα κελαινὸν ἐρωήσει περὶ δουρί." 808 
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8611 ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

361. 2900. αἰχμητήν : 8ὴ ᾿ἰπὐθηὐίομαὶ γθοκθηϊηρ οὐ Νοβϑύου᾽ Β σοτσᾶβ 
ἢπὶ γ8. 284, 

290-291, Α τμούοσϊοα] αὐ δυο ι. --- ἔθεσαν, προθέουσιν : 8. ῬΡΌΠ. 

292. ὑποβλήδην : ὕπ δισυπγθηῦ 15 ὈΘρῚ τ ππρ' 0 φῦ γάττὴ 6 ΑΟ}}}- 
᾿ς 165 οῳπποῦ ναὶῦ ΤΟΥ 1}18 Ορροποπὺ ὕο Βμ͵5} θίοτ ῃ6 Ὀ6ρΊ1η8 15 Χϑρ]γ. 

2θὅ. ἔμοι γε: ὃ5 ΘΙχρηδῦϊο ἃ5. ῬΟΒΒ10]6. 

204. πᾶν ἔργον ; 1018-.-1014. 

296. σοι: 996, ΤὨΒ ὙΘΙΒΘ 185 ἃ ΒΠΘΟΥΙ ῬΆΓΙΟΟΥ οἱ γ5. 289; βο1π8 

ΒΟΠΟΪΔΙΒ ΘΟ ΒΙΔΕΥ 1ῦ ΒΡΌΤΊΟΙΒ, --- ὀΐω : 15 ἸΤΟΙ]68), ἃ5 588]. 

208, χερσί: 1008. --- τοῦ : 760. 

299. τῳ [τὶς, τὲ 7697: ΑΟ11165 ἴδ μανίηρ ἃ Βατά βίγσαρρ]θ πὶ 5 
ῥτϊάθ. Πδ 15 δἰ ταϊᾷ ὑπαὺ βοτὰβ οἱἹὸ “0111 081] Ὠΐτη ἃ οονγατγα 11 16 γὶθ]ᾶβ ἴο 
ΑΙ ΘΥΉ ΟΣ} 5 ἀθηγδηα ὑμαῦ ἢ ΤϑοορτιΖ6 ἢ18 δα που Ιῦν, ἀπ 5ὸ 6 θ18}}ν 

ἀθοῖάθ5 ὑμαῦ ἢ6 ψου]ᾶ ταῦμοῦ σῖνθ ἊΡ ὑμ6 στ], Θυθ ὑπουρΡ 6 ἄοθ5 ἸονΘ 

ἈΘῚ (866 ποῖβ ἴο νβ. 848) ὑῆδῃ ψὶθ]α ἴο Αρϑιιθιη μοι 5 5865. ΕΗ Πδ8 
ὩΟΥ ΟΟΙῚ6 ἴο {16 φῬοϊηὺ οὗ ΟΡΘῺ το 6]] ἴοι ἀραϊηβὺ 0Ὁῃ6 Κἰηρ, δῃὰ ΗδΩγΥ 

ΤΟΥαΒ565 ὕὅο ὕἤδιθ ΔΩΥ ἔαυῦη 0 ΟΥΘΙΒ ἔσο ὨΪτὴ ΟΥ ὕὅο τϑοορηἷζθ 818 δ- 
ὑμουῦν, ἃ5 ἀρδιιθιήηοι 84 1η5Ἰδύθα. 

εἵνεκα κούρης 15 8814 10} ΒΌΆΡΥΘταΘ οομ θοῦ. “1 που] ποῦ Πρ ῦ πὶνῃ 

ΤΥ Βᾶηᾶβ ὁη; ἀὐοοιρί οΓ α σίγί." ΑΟΒΔ]165 αὐὐοιιρὺβ ὕο ΘΟ 068] 5 τθδ] 
Το  ληρδ, ἃ8. ἢ8 5665 ὑμαῦ 6 Β88 πὸ ΜΔΥ Οὗ βιαοοοβϑί }}]ν Ορροβίῃρ Ὁ86 Κἴπρ' 
Φηἃ δ ἤοσοθθ. βοίοτθ οἱοβίπρ, Βονθυου, μ6 τϑῖτοβ ἢ ααϊύθ Ῥ]αῖη ὑμπαῦ μ6 

ΒοΪᾶ5 81} {π6 σθθὶβ γθβροῃβῖ 18 ἔοσ 088 στοηρ᾽ ἄομρ Εἶτα, Ὀθοδ86 ὑπο υ 

Βᾶγθ ποὺ ὕ8 ὁοᾳγαρθ ὕο ΟΡῬΌΟΒΘ ΑΙ ΘΙ ΟἿ ̓ 5 Το Π66, δ ἃ ὑΠ 5 ΠΤΟῸΡῊ 

Εΐτα ὑμϑυὺ ἃύο ὑδκιμρ δος ὑμ6 ὈσῖΖθ ὑΠ6Υ ΟῃῸΘ ῥ'ΆγΘ. 

800," μοι: 999. --- ἔστι; 979,1. 

801. τῶν τοβαχαθϑ ὑπ τῶν ἄλλων οἵ ν5. 800, ὙΠῸῈῊ δἀᾶραᾷ οι δβῖβ. --- 
ἀέκοντος ἐμεῖο: 1111. 

802. πείρησαι 18 ᾿Ιδδαθα 1ῃ ὑμε Τοστὴ οὗ ἃ ομδ]]Θ Πρ: ““71αϑὺ ὑτγ 10} 

(1 ἄδγϑ γοὰ ἴο {τγ 10. Τὴ ρ]δοῖπρ ἃ ΒΙρηθυ ν]ὰ6 ΟἹ Π15 ΟὔΘΓ ῬΟΒβθ βίου β 
ὑβῶῃ Ομ ἈΪ5 Ὀχῖχθ, ΔΟΒ1]195 β6θιη5 ὕο δγύθ βου ἂν ἀπηοχηρθοῦθα ΘΠΘΠρΡῸ 

οἱ προαγῦ, ἀπ ΜΗ θύ]ιου 1ῦ 15 ἃ 6858 Οὗ “ΒΟῸΣ φὙΎΦΡΘΒ᾽᾽᾿ ΟΥ ποῦ, 6 566 πὴ5 δια-, 
ἀθη]γ ὕο πᾶνθ Ῥθοοπλα οομνογύθα ὕἤο ὑπ6 Ἰάθα ὑπῶὺ δἰύθυ 811 “8. σουηδηι 
15. ΟὨΪγ ἃ οιήδῃ, αὖ ἃ ροΟῦ οἰρδι 15 ἃ Β:η 01. 6. 

808. δουρί (ἐμῷ). 

297-08. ΤΏθ686 ψοτᾶβ οὐ Α6Ώ11165 ὁοσὴθ ὑυϑυῦ οἱοβα ὕο ὑδ6 τἱ]ο.]ΟΊ 8, 

δᾶ ἄοα 1655 ὑσονοϊθᾶ Ἰουᾶ Βοοῦβ 8δηᾷ δθουβ ἔοι Αρδιθηηποπ 5 Ῥαγίι- 

5808. ἜΠ6 ΨΏΠΟ]6 ἀυδηιγο] θα Ὅθοι ἃροαὺ ὑῃ6 οἽγ]}; δϑῃᾶ ἀοἘ11165 ὈΥ 0815 

βυωῦθιηθηῦ ᾿Ώγουνβ 18 οϑαβ6 ΘΟ ]Θῦ6]γ ονθυροδσαά δῃηα Ὀτίμρθ Ρ δ οῦ ΠΘΓ 

Βα] 76οὐ πανὶ πού Βὴπρ' ὑο ἄο ιν 86 χαρθϑύϊουη. ἀρϑιλθιήποι δα ΠΘΥΘΣ 

γοχηούθ]ν ᾿πυϊτηαθθα ὑμαὺ 6 γγὰβ οομβιἀθυϊησ Δηγὑ 11)ρ᾽ Οἱ 815 ΚΙηα. 
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ΓΈΒΡΘΟΝ ΐ [362-365 

ΤΈΟΘΟΝ ων 

ΒΕΥΙΕῪΤ ΟΕ ΤῊΕΞ ΙΕΒΕΕΟΘΌΓΑΝ ΨΕΒΝΒΒ ΟΕ ΤῊΕ -μι 
ΟΟΝΤΟΘΑΤΊΟΝ 

Ππχαν, 804-314 

362. Πδνιθν ὑπο ρ Ϊν 411 [Π6 ἸΤΤΘΡΌΪΆΙ -με ν ΘΙ ὉΒ, δηα 8]] 
ΟΥΠΘΥ ψορ-ουτὴ5 ποὺ δίς 1 086 τον  ΟἱἹἨ {6 Ἰαδὺ [ἢ 166' 

Ἰϑόβοῃϑβ, 904--969, 922-. 048, 

3638. Ορύϊοπαί: 

364. 

ἀντί-βιος, ἡ, ον ΟΡροβίπρ, ΠοΒΌ1]6, 

ἀνώγ-ω, ἀνώξω, ἤνωξα, ἄνωγα ( Ὁ 

ἤνωγα 7) Θοτητηδηᾷ, ΟΥ̓ ΘΥ, Ὁ], 

ἀπο-λυμαίνομαι (λῦμαν-), ῬΡυτγ 

(ΟΠ 6561{), 6168} (86). 
ἐείκοσι (εἴκοσι) ὑνγγοῃύγ. 
ἐΐση, [ἶσος Θαιδ], Θαυϊναϊθηύ, ϑυτη- 

τη θύσ]ο 8], γγ6}}- δ] δῆ οθα, 

ἐπι-πλέω {(πλευ-, πλερ-, πλυ-), ἐπι- 

πλεύσομαι, ἐπέπλευσα , ἐπιπέπλευ- 

κα, ἐπιπέπλευσμαι, 581] (ΡΟῺὨ, 

ΟΥ6 1), πδυϊρδῦθ. 

κέλευθος, ουὅ, ἡ (ρίωγ. κέλευθα, ὠν, τά) 

ΤοδΔά, γῶν, Ῥαύῃ, ΟυΤΏΘΥ, τουῦῦθ. 

ΝΟΟΑΒΟΌΙΑΒΥ 

κρίνω (κριν-, κρι-), κρινέω, ἔκρινα, κέ- 

κρικα ἘΞ, κέκριμαι, ἐκρί(ν)θην ῥΙΟΚ 

οαὖ, 56]6οῦ, οἤοοβθ, αἸβοθσῺ, α6- 

οἷά, παρ. 
λῦμα, ατος, τό οὔ βοοισίην, ΕΒ]. 

ἹΠενοιτιάδης, ἀο, ὁ βοὴ) οἱ Μοποορύϊι8, 
]ραίϊγοοίιιξ. 

πολύ-μητις, ἰος ὙΨ1]Υ, ΓΟ 1 ΘΟὨΤ]86]. 

προ-ερύω {(Εερυ-, Ερυ-), προερύω, προ- 

εἰρυσίσ)α, προείρυ(σ)μαι ἀτῶν 

ζουγατά, ἄταρ ζουνγατά, Ἰδαῃ ἢ.. 
ὑγρός, ἡ, ὧν ὙΓοὺ, τηοϊδὺ, ἀδιηρ, 

δ ἴΘΥΥ. ᾿ 

Του νγαῦνγοϑβ : ΟΡΙ5-18, ΟΥ-Ἰο (αὶ, -ἴθτα, -1856), -ᾳ 6, -ΘΥΟΏ, 

Ὠγροϑυ-ουὐ-Ἰοδὶ ; ΠΥρΤΟ-ΤΘΥθυ, -β 0006. 

865. Ηρδα δηα ὑγδηϑδίαῦθ: 

Πιαά, 904.914 

ὡς τώ γ᾽ ἀντιβίοισι μαχησαμένω ἐπέεσσιν 
ἀνστήτην, λῦσαν δ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 806 

Πηλεΐδης μὲν ἐπὶ κλισίας καὶ νῆας ἐΐσας 

ἦιε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν, 
᾿Ατρεΐδης δ᾽ ἄρα νῆα θοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, 
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866] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΒΚ 

ἐς δ᾽ ἐρέτας (ἔκρινει) ἐείκοσιν, ἐς δ᾽ ἑκατόμβην 
βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηίδα καλλιπάρῃον 810 

εἶσεν ἄγων ἐν δ᾽ ἀρχὸς ἔβη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς. 
ες Ἁ 2, 2.» Σ “ 2 ͵ [4 Ν 7 οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναβάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ κέλευθα, 

λαοὺς δ᾽ ᾿Ατρεΐδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν. 
οἱ δ᾽ ἀπελυμαΐνοντο καὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔβαλλον, 314 

8366. 804, ἐπέεσσιν : 1005, 

805. ἀνστήτην -- ἀνεστήτην. Εν] ἀοηὐν ἀυτίηρ 086 Ἰαδῦ ΓθυηΔ ΚΒ τη886, 
ΠΥ 84 τϑυαδὶηθα βἰθπρ, οομύγαγυ το Ἡοτηθχῖο οϊᾳαθιίθ. Ὁ ΒΘ 86 
ΔΥΟΒ6, ὑΠ 6 ΔΒΒΘΙΔΌΙΥ Ὀγοΐθ ἊΡ ϊουὺ ἔασον οθγουθοην. 

807. Μενοιτιάδῃ: ῬαΐτοοϊΒ, ΐῖκ Αρδυηθισμοῃ (Υ85. 7) Ῥαΐγοο]αβ 15 

Βυϑὺ ᾿ὐτοάυοοθα ὈΥ Ὠ15 Ῥαύσομῃνσηϊο, Ὀθοῦσβθ ἢ6 νγὰβ ΒΌΘἢ 8. Ὑγ6}]-ἸΓΠ ΟὟ 
ΒΠρΡΌΓΤΘ οὗ 086 Ἰορθῃα ὑμαῦ ἰῦ νγῶβ ποὺ Ὡθοθββασυ ὕο Ὀ6 ΙΏΟΥ6 βρθοίῆο. Ἠξ 

Δα ΑΟὮ1|168 ἡ τ ἔδβὺ ἔτ] 6 Πη48, δια Ὧ6 βύοοα ὈΥ ΔΟὮΒ1]1165 ΒΥ οΟ Ρ 41] 1815 
Ῥαυϊοα οἵ ὑγῖ8]. Τὺ 15. ΟὨ]Ὺ 815 ἀθαὺῃ ἴῃ Ὀαύθ]θ ψ ]Ο. ΓΤ ΒΘ 65 ἃ τηούϊγ 

ΒΆΡΙΟΙ ΘΠ Ὁ] Του υα] ὕο ἰμᾶθποθ ΔΟἈ1]165 ὕο ὑαίζα ἃ Τυυῦθμου Ῥαγὺ ἴῃ 088 

πρηύϊηρ,. ἨΗϊβ 1ηὐτοαπούϊου αὖ ὑ815 Ῥοϊηὺ 15 ΨΘΣΥ͂ 511} }}0 ἀομθ, 88 ἰὖὺ 18 

ΟἸΘαΥν ἰπαϊοαίθα ΠΘΤΘ Ὧδ βύαμαβ 1 σϑ]αῦϊομ ὕο ὑῃ86 ὮΘγο. 
808, προέρυσσεν : 1069, 857. 

809. ἐς, ἐς: 1048-1049, ΟΌδΒοΥνΘ ὑμ6 4}}10ϑταύϊοῃ οὗ εἴπ 0185 ψ 6.86. 
8910, βῆσε: 1069. --- ἀνά: 1048-1049. 

811. εἷσεν : 1069. --- ἄγων ; 1108, Νούε 2. --- πολύμητις 15 ἃ Οπδγδούοιβῦϊο 

Θριὐμοὺ οἵ {πη6 σψι]ϊοϑὺ οὐ 411 ὑῃ8 αυϑθῖβ, 8η4 18 Ῥδυυϊου ιν Ἀὐϊσιρ ΠΘΤΘ, 
8ἃ8 1015 ὩΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ὕο ΟἤΟΟΒΘ ἃ τῆϑὴ Ὑ]Ό ὕΠ 656 αὐ] 1168 ἴο᾽ δα ἢ 81 ἴτη- 
Ῥογύθῃην τη ὈΦ85Υ. 

912. κέλευθα: 1012, 

918-514, ΤΠ6 ψ80]6 ἄττὴν πα Ὀ6θἢ ἩΝπδε ἍΤΟ]68:1) ὈΥ͂ ΑΡ̓ΔΙΔΘΙΠΟΙ 5 
συλ], ὃὁ5 δα Βαρρϑῃθα ἴο ἐμ δσυὴῦ οὗ οβῆσῷ Ὀθοδαβα οἵ Ασῆδῃ : 80 60 

τηϑὺ Ὀ6 Ῥαγῆθα. ῬΆγβιοδὶ οἸθϑη 6585, δοαῦ γα Ὀγ βῆ ϊηρ, Βυγ ὈΟ]1χ6α 
εἰσ 8] 150]. Ῥυτὶῦγ, ἡδὺ 85 ὑπ σἱύθ οἵ Ὀαρύϊβτα ὑυρὶῆθβ ὑπ γαϑη]ρ᾽ ΑΔΥ 
οὗ ὑδ8 5 πη 5 ρα]. Το ἃ τηϊῃα Ἰδοκίηρ' ἸῺ Ῥοϑῦϊο 8114 οσϑαῦνα ἸτηθρΊ ἃς 
ἀΐοῃ, 1ὖ ταϊρηῦ οὐρὰν ὑμαῦ 6 ᾶνθ ἤθγΘ ἃ τϑῶὶ ῃ]ηῦ 85 ὑο ὕ88 οδιδθ οὗ 50.0}} 
ἃ Ῥ]αρΊιΘ, 1 ἃ ΙΔ οἱ Ῥσόρϑὺ ΒϑῃϊθαΎ τη Θαβάτοϑ δηα οὗ ῬΟΟΠ]Υ Ο]ΘΔΉ]1 685 

ΟἹ ὑπ ρατὺ οὗ ημ6 ἀτθθκβ. αὐΐϑυ ὑπο δα ρίνθῃ ὑμϑιάβοὶνοθ ἃ ροοᾶ 

ΒΟΟΌΣΙΩΡ, ὑμ6 ὈΙαριιθ οθαϑθᾶ. 1 Ὧ8 5816 8, ΤῊΔῺΥ Οἱ {6 “Ἰαὰνν8 οἵ 

Μο565," 10} ὑμοῖν τύ] οὗ ρυγνϊβοδύϊομ, τοϑύθα αἰ τηδύθν ἌΡοΙ ᾧ αἰταϊν 
ἀἸβοοσηθα βορϊύασν 8515. “δ ὑπαὺ ὑοπομϑῃ ὑπ ἀθδά ὌΘΟΣ Οὗ ΔΗΥ Ταϑὶ 
8841] Ὀ6 ὉΠΟΙΘΔῈ 56 6 ἀδΥ5; 086 ΒΆΤΩ 6 518]}] ῬΟΣΊΓΥ Ὠἰγη 5611" (τ γαῦου 

διΠα 858}65). 
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ΤΌΠΒΟΝ ΤΥΣ [367-369 

ΠΌΘΟΝ ΤΥ 

πα, 8315-.-88 

367. Ορίϊομαϊ: 

2368. 

αἴδο-μαι (ΞΞ αἰδέομαι) ΤΘΥΘΙΘΏΟΒΘ. 

ἀτρύγετος, ον ὈΔΊΤΘῺ (7), ΤΟ ϑΌ 1685 (9). 

ἐλίσσω (Εελικ-), ἐλίξω, εἴλιξα, εἴλιγ- 

μαι, εἰλίχθην (ει ΞΞ εε, ὅ84--588) 

ὑννγ 111, ὑνγ δῦ, ΟᾺ1], Ὁ 1), ΤΟ]]. 
ἐπ-απειλέτω, ἔπαπειλήσω, ἐπηπείλησα 

ὑβτυθαύθῃ (ἀρδί δῦ), Ὀοδϑβῦ. 
ἔρδω ()77οῆϊ ξερΐω : ξεργ-, Εοργ-); ἔρξω, 

ἔρξα, ἔοργα ἅο, ῬΟΙΓΟΥΤΩ, ΠΊΔΙτΘ, 

ΒΔΟΥΤΗΟΘ, ΟΕ, ΘΟΘΟΙΌ]1Βῃ. 

εὑρίσκω (εὗρ-, εὗρε-), εὑρήσω Ἐ, εὗρον, 

εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην θη, 

οοΙὴ 6 ὍΡΟΙ, δἰῦ ἈΡΟᾺ. 

Ἐ!ὐρυ-βάτης, ἀο, ὃ ΕΙγΡαΙΘ68. 

θεράπων, οντος, ὁ αὐδοηααπῦ, Βααΐτθ, 

ΘοοΙΆΓδαθ. 

Τυὸουιναύϊνγοβ: “ατοϊζα ἢ ; 

ὈΠΛΘΙΘΡΥ ; 6]-, 4 ; Ῥῃοῃ-, 290. 

4369. ΗΝροεδα δῃὰ ὑγδηβίαΐθ : 

ΝΟΟΑΒΟΒΕΑΗῪ 

ἵκ-ω, ἵξον ΟΟΙηΘ, ΡῸ, 
καπνός, οὔ, ὁ ΒΙΏΟΚΘ, γΔΡΟΥ, τα ϊϑῦ, 

ΓΆΤΩΘ, 

κῆρνξ, ὕκος, ὁ ΠοτΙδ]ά. 

ὀτρηρός, ἡ, ὄν τοδάγ, ΘΔΡΌΤ, πΐτη Ὀ]6, 
511. 

πέν-ομαι ΜΟΙ, 6 Ῥαβγ, ἸΔΟΥ͂, ἅο. 
ῥιγίων, ον ὝΤΟΥΒΘ, ΤΏΟΤΘ ΠΟΥΥΪΌ]Θ. 

Ταλθύ-βιος, ου, ὁ “ΤΑΙ Τ᾽ 5. 

τεληέσσεις, ἐσσα, εν ΘΟΙΩΡ]Θύθ, Ῥ6τ- 

[δοῦ, Β]5Πη64, ἈΠΌ] τ ΒΗ 6. 

προσ-φωνέω, προσφωνήσωἙ, προσε- 

φώνησα δάάγθ53, βοοοϑί, 5ρθαὶς ὕο. 

ταρβέω, ταρβήσωἙ, ἐτάρβησα ἔθδ7, 

6 ἴῃ ὑϑυτου, Ὀ6 ἔτιρύθηθᾶ. 

ὑμοσαρ-θαύ (8, -81}, Ῥβγοβο- 

Πίαὰ, 515-.588 

ἔρδον δ᾽ ᾿Απόλλωνι τεληέσσας ἑκατόμβας 81 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο" 
᾽ 2 ᾽ Ἃ φ "3 ἐ Ἃ [ο κνίση δ᾽ οὐρανὸν ἷκεν ἐλισσομένη περὶ καπνῷ. 
- ς Ἃ Ἃ Υ. Ν ͵ ΟΣ 7 

ὡς οἱ μὲν τὰ πένοντο κατὰ στρατόν" οὐδ᾽ ᾿Αγαμέμνων 

λῆγ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ᾽ ᾿Αχιλῆι, 
ἀλλ᾽ ὅ γε Ταλθύβιόν τε καὶ Ἐρυβάτην προσέειπεν, 920 

τώ οἱ ἔσαν κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε" 
“«ἔρχεσθον κλισίην ἸΠηληιάδεω ᾿Αχιλῆος " 

χειρὸς ἑλόντ᾽ ἀγέμεν Βρισηΐδα καλλιπάρῃον" 
7 Χ ᾿ εἰ δέ κε μὴ δώῃσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι 
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ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι" τό οἱ καὶ ῥύγιον ἔσται." 89 

ὡς εἰπὼν προΐει, κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 
τὼ δ᾽ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, 
Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε κλισίας καὶ νῆας ἱκέσθην. 

τὸν δ᾽ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 

ἥμενον " οὐδ᾽ ἄρα τώ γε ἰδὼν γήθησεν ᾿Αχιλλεύς. 380 

τὼ μὲν ταρβήσαντε καὶ αἰδομένω βασιλῆα 

στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο " 

αὐτὰρ ὁ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ φώνησέν τε' 

870. 316. περὶ καπνῷ: τουμᾷ ἀδρουῦ ἐπ 86 βτηοϊζθ, ΟΥ̓ δοῦυγβα 1ὖ "γᾶ 85 
ὨΘΟΘΘΒΩΙῪ ἴογ 086 ΒΟΥ ὅο σῸ ὕο ἤϑᾶνϑῃ σι ὉΠ 6 8Ιη0Κ6, 1 ὑΠθ ροὰβ γο 18 

ἴο σοὺ Ὁ86 Ῥϑποδῦ οἱ 10. 8.66 ὅθ ποῦύβθϑβ οι σ8. 42, 8 190, ν5, θὅ, ἃ 167, νϑ. 

471, ἃὶ 414. 
᾿ς 818. τά: 1012. 

819. ἔριδος : 987. Τῇ {ῃ6 τηϊαβὺ οὗ 841]1 0η6 Ῥυϑρδζαύϊουιϑ δπ 4 Ὦ15 ψ]Ο8 

ἀυῦϊθβ, Αρδυαθιηθοι ἀοθ8 ποὺ ζοτροὺ 086 ργυᾶρα δραϊπβῦ Δ 0811165 δῃηᾶ Ὁ} 6 
ὑμτθαῦβ μΒ6 δᾶ τηδᾶβ. 

521. οἱ: 999. 
822, ἔρχεσθον : ̓χη ρου δῦνα. --- κλισίην: 1019. 

928, χειρός: 989. --- ἀγέμεν : 1107,.11. 

9524, ἐγώ, αὐτός : ΟΌΒΘΥγ 6 ον ἀρδιηθτΆπ οι, 5{1}] 116 Ἡ1ῸῊ τοϑϑαὐχηθηῦ 

ὑβαὺ 15 δι μουν μῶ8 θθθη ᾳαθβύϊοηθα, ΘΥΑΡΙΟΥ͂Β ἃ ΠρδρΙπο ἊΡ οὗ ψοσαβ 

ὕο ᾿παϊοαῦθ Ὠ1Ρ ΒΆΡΤΘΙ.Θ ῬΟΎΘΥ, ἩΙΟῊ Ὠ6 011] 81} 0 Ὺ7 ὯΟ πλδτὶ ὕο σου ὑτϑαϊοῦ. 

826-827, ΟΌΒοῦνθ ΠΟῪ Ο]ΟΒΘΙΥ Ὁ..658 ὕνγο ὑ6υ8685 660 δἃη 1668]}] γΘΥΒ68 
26 Τῇ, ΘΒΡΘ01811}7 νβ8. 84, οσθ Αρδισθιηηοῃ αἰ ΒΥΉ185505. ὑη6 ο]4 ῥυϊθϑῦ 850 

ΒΔΥΒΏ]Υ, ὕο 0886 ψγοθ οὗ με ατυϑϑῖζβ. 50 βϑγα 06 μοῦ ὕθιροσ οἵ ὕῃθ Κἴηρ 

18 Ῥυθρδυϊηρ Γσ Θ᾽ ὑγοι]6 ἴοσ Ἀ15 ἕο] οσσοσβ. ΓΘ 58}105 οἵ 088 ατϑϑὶκβ 

ὙΟΙΘ ἄγαν ἊΡ ἴῃ ᾿ἴτι65 δοὴρσ ὕμ6 Βῆοσθ. ΒοβθΘ οὗ Οαγββθὰβ ΘΓ ἢ ὑΠ6 
οΘμὗτΘ, γ8116 ὑπ ὕνγο θηαβ, π6 ταοϑὺ ἀδϑῃ ΡΘΥΟὰΒ. ῬΟΒΙ 1015, γοσΘ Π6]4 Ὀγ 

ΑΟΒ11165 δᾶ 47 ΣΧ, 88 88 τηοϑὺ γτϑθάοα ῦα Ὁ]6 ὙγΤΥΊΟΥΒ. οὐ ὑ86 ΠΟ]6 ΔΥΙΏΥ, 
ἔου ΒΟΥ ὑτγαδύθα 10 ὑῃ 6" τη ῃοοα 854 86 βίσθηρὺῃ οἱ ὑῃ6 1. ἃττῶὼβ ὙΤὴβ 

ΔΒΒΘΙΔΡ]Υ ου]α Ὀ6 ΘᾺ ὅπ οοηὗτγα οὗ 0ῃ6 Ἰῖπ6 ὈΥ͂ ὑῃ8 5810Ρ5 οὗ Οάγββοιβ. 
8290. τόν : ὕῃ6Γ6 15 Ὡ0 π666 ὕο ταθῃ οι ἢ15 δ1Ώ6, ἃ8 1ὖ 15 ἌΡ) ουπηοϑῦ ον 

ἴῃ 086 τη οἱ 8}; διηα 1ὖ 15 ΤΩ Οἢ τῆογο οἤξθουνο ὕο 580 “ λίρε [μὸν ἐομῃ ἃ. 
829-880. Α0}}11165 15 ΔΡΡΑΣΘΏΥ ΔἸσθδαῦ Ὀτοοαϊηρ ΟΥΟΥ ΗΪβδ ΨΙΟΏΡΒ 

858 18 Ὀ]δΠ5 ἔου σθῃρθδποο. 
890 (Παὐνοσ. ραγῦ) : ̓ὐοῦύθβ. [τ ἘΠ ρΡ]]ΒὮ, ἂῦ ΔΩΥ͂ ταῦθ, ὑμιῖβ ὑυοάμοθβ 8 

ΒΡ. Ό]Υ υτηοχοβαὰθ οϑοῦ, ὅο 580 ὑαῦὺ ΑΟὨ11165 νγὰβ ποὺ ρσ]δα ὕἤο 866 086 
Β6Γ8]8. 
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ΠΕΘΒΟΝ ΤῺ [371-373 

881. ΟΌβουνθ ὑμε ἀμἝοσθμοα ἴῃ ὕθμβα οὗ ὑῃ6 ὕνχο ρυύϊοῖρ]θβ; Ὁπ6 ἢγϑὺ 
ἀδποῦθβ ὑῃ8 οομπέαβίομ ἰπύο συ] ἢ ὑῃ6 Ὺ ψογθ ὑΠσόνῃ (1081) αὖ ὑπ6 βἰρῃῦ 
οὐ ΑΟΘΏ1Π165; ὕμε οὔμου ᾿παϊοαῦθβ ὑΠ|6}. ΟπβύοϊηΥΥ 66] ρ οὗ Γϑνθῦθῃοθ 

ὑονατα Βἷπη. -- βασιλῆα (᾿Αχιλλῆα) : Ῥῃτοιρὴ πὸ ἔα] οὐἁὨ ὑΠοῖτ οὐσῃι 0868 

ΒΘΓα] 45 ἅτ ἴῃ ἃ ΥΘΙῪ ἀο]Ἰοαῖθ βιυπαύϊοη, ἃ8 ὑΠ6 Ὺ ἤν πὸ ἄθδῖτα ἴο οἴοεπα 
ΟἸΌΠΘΥ ΑΙΡΑΙ ΘΙ ΟΥ ΔΟὮ11]]68. 

888. ὁ, ἢθγα ἀρϑῖῃ, ϑγιυουὺ ὑΠ6 πδτὴθ οὗ Δ. 6}}11165, 15 τόσα ροϑῦϊο ὑπ δ΄ 

ἴο σὶνβ Π15 πᾶῖηθ. Ἀ6ἢ11165 5ΒΏΟΒ ἤη6 ὑδοῦ πα ἃ Ὠυτηδῃ ἜΒΗΕΒ ἔου ὕμθ 
Βογδ] 5 Ἰὼ ὑΠ 617 ϑυῃ θυσδββιηθηῦ. 

ΠΕΘΡΟΝ ΠΥΠ 

πιᾺρ, 891-847 

8371. 

9572. 

Ορέϊοναΐ : 

ΝΟΟΑΒΙΙΑΒΥ 

ἄγγελος, οὐ, ὃ ΤΠ ΈΒΒΘΠΡΈΓ, ΘΟΌΓΙΘΓΙ. 

ἀπηνής, ἐς ΠΥ, ΟΥᾺ6], τᾶ. 
ἄσσον ὨΘΔΙΘΙ, ΟἸΟΒΘΙ (ὀοτηραν. οὗ 

ἄγχι). 

δῖο-γενήῆς, ἐς ΖΘΌΒ-ΟΓΕ; 
βΒορμαθα. 

ἐξιάγιω, ἐξάξω, ἐξήγαγον, ἐξῆχα ἘΞ, ἐξ- 
ἢγμαιῈ, ἐξήχθην»" ἸοΔα ουὖ, Ἰοδὰ 

Γοσῦ, Ὀτίηνσ Τοτγύῃ. 

ἐπ-αίτιος, ἡ. ον ὈΪΙΔτη ψοσύῃν, Ὀ]ατη- 

816, ὕο ὈΪδτηθ, δοοοιηία]θ, το- 

ΒΡΟΏΒΊΌΙ6. 

ἑταῖρος (ἕταρος, 511), ου, ὁ οοΙρδῃ- 

ἴοι, οοτησδᾶθ, ἔο]] νου, ἔστ]. 

θνητός, ἡ, ὁν τηοχίδ)], Ὠυτηδη. 

“Ζριαβ-ὅὁ- 

ΠΟΙ ΌΙΥΘΒ : ΔΗΡ61-10, -ΟἱορσΎῪ, ἈχΟΒ-ΘΆρΈΙ, 

θύ-ω, ἔθυσα ἀΔ5}), τδἢ (Π 68 ]οηρ)), 
Ὀὸ τᾶ 8}, γσᾶρϑ, Ὀ6 ἴῃβ816. 

μάκαρ, αρος Ὀ]Θ5θθα, ὨΔΡΡΥ, ἔοσῦιι- 

πϑῦθ, ἸπΟἸκΥ. 

μάρτυρος, ου, ὃ ψΨ 1688. ὺ 

νοέω, νοήσω, ἐνόησα, νενόηκα, νε- 

νόημαι, ἐνοήθην" γογόοῖνοθ, ὑΠ111ς, 

ΘΟΠΒΙΟΘΥ, Ὁ] 4. 

ὀλοιός, ἡ, ὁν ΔοουΓΒΘα, Ὀδηϑία), ἀ6- 

δύσι οὔϊνϑ. 

ὀπίσσω Ὀϑοὶς (γατγά). Ὀϑἰπᾷ. 

Τ]}άτροκλος, ου, ὁ Ῥαύτοο] 5. 

πρόσσω Το Ια, ἴῃ Ττοηΐ. 

χρειώ (χρεώ, χρή) πρρᾶ, ῃθορβδιῦγ. 

ΘΥ-ΔΗΡῈ Ϊ-Ἰδύ, 
-ἰβιὴ ; ρΘἢ- ; 86 10-ἸΟΡῪ ; τηδυύγυ-ο-ἸΟρΡῪ, -ἀοΠη. 

4378. Ἠρϑδα δηα ὑγδηβίαΐία: 

Πιαα, 98.4.52} 

«ἐ χαίρετε, κήρυκες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν " 
ε ἡ ΕΕῚ 
ασσον {ΤΊ " οὔ τί μοι ὕμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ ᾿Αγαμέμνων, 3895 

ὃ σφῶι προΐει Βρισηΐδος εἵνεκα κούρης. 
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ἀλλ᾽ ἄγε, διογενὲς Πατρόκλεις, ἔξαγε κούρην 
καί σφωιν δὸς. ἄγειν. τὼ δ᾽ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων 

πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων 

καὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, εἴ ποτε δὴ αὖτε 840 
χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι 

τοῖς ἄλλοις) ἢ γὰρ ὅ γ᾽ ὀλοιῇσι φρεσὶ θύει, 
οὐδέ τι οἷδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω, 

ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχεοίατ᾽ ᾿Αχαιοί.᾽" 
ὧς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, 846 

ἐκ δ᾽ ἄγαγε κλισίης Βρισηίδα καλλιπάρῃον, 

δῶκε δ᾽ ἄγειν, τὼ δ᾽ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
ΚΟ ΤᾺ ̓  ἐν ἐν ΕἾ ῥ᾽ 

͵ “8314. 884. Διὸς ἄγγελοι: οἰδοϊα]5 ἴῃ δπὐϊαυϊῦν ΤΘΡΌ]ΑΥΥ οἸ αϊτι ρα 

ὑμιοῖν διῦμουυν τόσα ομ Ὠ]ρ]., πη ΘΙ ὕμ6 ϑασύμ]ν σϑρυθβοηίαθγοα οὗ 

αἰγὶπθ ῬΡοου. ἀἂβ βθσῃ ὑΠ6Υ ΤΟ͵Θ ἤο 6 τοϑρθοῦθα πα Πομογρᾶ δὖ 8]] 

ὑὐχηθβ; ΤΟΥ ὑποὺ 5ῃδ)]ὺ ποὺ τϑυ1]6 ὑῃθ ροᾶβ, ΠΟΥ ΟΌΥΒ6 ὑΠ16 Τ]ΘΙΒ οὗ ὑῃγ 

ῬΘΟΡ]6. “Απμὰ δον ὑμπαὺ βύοοα Ὀν 5814, βου!) οδῦ ὑμπου (αοα᾽ Β 1011 ῥσϊοϑὺ 
ΤΠοη βα1α Ῥαα], 1 πυὶδὺ ποῦ, Ὀγούησθῃ, ὑπαὺ 6 8 ὕΠ 6 1119]. ὑυϊθϑῦ: ἔου ἴὖ 

15. πσιῦῦθι, ὑμοὰ 5Πη8] ποῦ 5068 601} οἱ 06 γτ]ΟΣ οὐ ὑῃν Ῥ60}16.᾽ 

991. Πατρόκλεις : γοο., ἸΣΤΟ σ΄ ]Δ7. 

984--.3896.. ΑΘΏ11165, τϑϑ]ῖζίπρ Ὁ..6 ΘΙ ατταβοτηθηῦ, δη ἃ ουθῃ ἔθδϊ, οἵ 06 

Ἠδτὰ]α8, Ἰθδὺ μ6 τιϊρηῦ Ὀσθαὶς οαὖ ἰπῦο Ορθὴ ψί]θησο, ᾿αβῦθῃβ ὕο βοῦ ὕΠθτὴ 
αὺ Θα86 8δπᾷ το Ἰοὺ ὕπθτὴ πον ὑμαὺ ὑπον πϑοαᾶ ποὺ "Ὲ αἰτωϊα οἵ Ὠΐχῃ, ἴοσ ἢ6 

ὙγΟ]α ποῦ μδτχὰ ὑμθπι. : 

997 Ξ, ΑΟΉ111685 ὡϑῖκ5 Ῥαύσοο]αβ ἴο 16ρδα οαὖ ὑῃ6 τηδίάθῃ δα Ὠδηα ΠΟΙ 
ΟΥ̓ΟΙ ἤο ὕΠ8 Β6γ8]45, θυ θα] ποῦ Πανίηρ ὑῃ6 Πρϑατὺ ὕο ἀο 1ὺ Ὠϊτη86}., Α58 
76 ἸΚΟΥ ἔτοπι Ἰδῦοσ ἀθυθ]ορχηθηῦβ, μ6 δα 04]16π| ἴπ Ἰονα Σ ΠΥ. 

διογενές: ΖΦ 8-ῦογττ. 'ΓῺῊΘ [κῖτρβ οὗ δηῦϊατῦῦ ὙγΟτῸ ΤΟΟΌ]ΙΚ ροΟαΒβ δηᾶ 

5018 Οἱ ροᾶ5Β. ““δομονδὴ μοῦ βιὰ μΐο τπμ6, ἼΠου τὺ ΤΥ 500}; ὑἢ18 
ἀν Βῶνο 1 Ῥοσούνθῃ ὑ1606. δὶς οὗ τη δῃᾷᾶ 1 Ψ11] οἵν ὑπθθ ὑπ πϑδῦῃθῃ 

ον ὑπ ἱπῃουϊύδησοθ, δα {116 αὐὐογχημοβῦ γαχὺβ οἱ ὑπ ϑᾶγὺῃ ἔου ὉΠΥ Ῥοβ- 
ΒΘΒΒΙΟ. ὙὩΠοὰ 5ῃδ])ὺ Ὀτσθᾶϊὶς ὑμοῖὰ Ὑ]Ὼ ἃ τοῦ οὗ ἴσοὴ ; ὕΠ0 5ῃα]ῦ ἀΔ8 5} 

ὑΏθιη ἴπ ρίθοθβ Κ6 ἃ ρούνδυ᾽ 5 ν6556}. ὙΠὰβ Βῃουῦν Ῥθέοσθ ὑμ6 1πὐτοᾶμο- 

ὑϊοι οὐ ΟἸ Ἰβυϊθηῦν δύδυβ ΘΥΘ βοῦ ὋΡ 10 ΨΔΙΊΟῚΒ Ῥᾶτὺβ οὗ Ὁπ6 βογηδῃ 
ΘΩΡἶτΘ ὍΡΟΙ ΨΕΪΟῊ ΒΘΟΥΙῆΟΘ5 6 6 ταϑᾶθ ἴο ἀυρσαβύαβ ΟἝΘβα 88. ἃ “ ροάᾶ 

Δα 86 βοῃ οἱ ἃ ροά.» 

888. ἔστων [εἰμί : ̓χηγροτδῦ., 964. ᾿" 

840, δὴ αὖτε, ὅ86, ἄοθ5. ποῦ τηθδῃ “ ραΐῃ,᾽" ὕο ἀθῃηούθ τϑρϑυϊθίουι, θαὐ 

ἀοηούθβ ἃ βἰυαδύϊουι ορροβθα ὕο ὑπ Ῥυββθῃηῦ, ἃ8 1 ν8. 287. Α}11168 ἀοαβ 
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ΤΈΌΒΒΟΝ Τ(ΚΥἹ1Π 

ποὺ ἀοῖρτι ὅο τοθηθίοη ἀ ΡΔΙΘΙΏ ΠΟΙ 85 ΠΔΤΏΘ. 

[375--.376 

Βρίονν (ν5. 842) Ηΐβ. δοῃ- 
ὑοτηρὺ ον [6 Ῥ6ορ]8 ἢ μα 85 θα ρυθββίοι, δη4 μ6 ὡρϑῖτ τϑέθυβ ἴο ΑΙ ΘΙΏΠΟΗ ᾿ 
ὈΥ͂ αϑἴπρ' τηθτο]ν ὑμ6 ἀδιηοηδύταθνθ ῬΤΟΠΟΌΙ. 

841. ἐμεῖο : 979, ὃ. 

842. τοῖς ἄλλοις : 997, ὁοῃύθοχηρύμουδβ)γ, δηα 10} οτωρῃδθϊο Ῥοβί ΐοῃ, 
ῬΘΥΒΔΡ5 σι] ἃ ουτὺ ραβύαυχθ. 

848. 7.9. ὕο σΟμ ΒΘ. ΘΔΥΘΙΌΆΠΥ 84 ᾿]861γ. ἈΟΒ11165 δὲ Ἰαδὺ Ὀθρὶπβ ἴο 
γ641126 ὑμαὺ ἰὺ 15 ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ τη 8]166. οα ὑμθ ρᾶτὺ οἱ Αρταθσῆμοι, Ραὖ ἃ 

ὈΠπ4 ᾿πξαύαδύϊοῃ (ἄτη) ΜΏ]Ο]} 15 Ἰθϑᾶληρ τη οἢ ὅο ταΐϊη, ΤῊ 5 15.ἃ ταδῦ- 
ὑθὲ ἴοσ ρυθαὺ βα δ φούϊου ἕο ἀ 61.11165 ἀηᾶθυ 086 οἸτουτηβύδμοθβ. 

844. οἱ: 997.-- μαχεοίατ᾽ (9) : ορὺ., 84 Ρ]Όγ. 

945. ἑταίρῳ: 990. 

840. καλλιπάρῃον: Υ͂ 18. ΘΙΩρ]ογιηθηὺ οὗ ἐῃϊ8. δά]θοννα ὑμ6 ρορὺ 
ΤΆΔ 65 ἢ] ἈΘΆΓΘΥΒ 5866 ΟἹΟΘ τΏΟΤΘ ὑΠ6 ὈΘΘΌΌΥ οἱ 86 πηδϊᾶθῃ, το 15 510- 

ῬΠρ 80 ΒΆΓΘΙΥ Ιστότὰ ἀΟ ἢ 1]168᾽ οὙ880. Αὶ τηοχηθηῦ τοΥΘ, Πα 5806 15 ΡΌΠΘ 

ἴον ροοά. 

ΠΡΟΡΟΝ ΠΥ͂ΠῚ 

Τιταν, 848-858 

3158. Ορτϊομαῖ: 

310. 

ἀ-πείρων, ον Ὀουα]655, ΠΤ 10]688. 

ἀπ-αυράω (Ερᾶ-), ὥπρονγ. ἀπηύρων 

εὐὐ, ον. 867156, ἀπονρήσω Ἐ, 607. 

»αγὶ, ἀπούρᾶς (-Ξ- ἀπο-Ερᾶς) ὕδκο 

ΔΎΤΑΥ͂, ἀρρυῖνβ, βιδῦο ἢ ἌΑΥ͂. 

ἄφαρ ᾿τητηθαϊαύο)ν, Του]. 
βένθος, εος, τό ἀορύ!. 

γυνή, γυναικός, ἡ ΤΟΙΏ8Ώ, Ὑ1[6. 

δακρύ-ωἙ, δακρύσω, ἐδάκρυσα, δεδά- 

κρῦμαι τ66}, 5Π64 ὑθ8178. 
ἐγγναλίζω, ἐγγναλίξω, ἠγγνάλιξα 

συδυῦὺ, ρυθδθηῦ ἢ. 

λιάζομαι (λιαδ-), ἐλίασσα, ἐλιάσθην 

ῬομΑ͂, ΤΏ δ8146, 511, [8]]. 

μινυνθάδιος, ἡ, ον Β5Βογ(νθά), 
ΘΡΒΘΙΆΘΙΆΙ, Ὀτὶοί. 

ΝΟΟΑΒΟΙΑΗΥ 

νόσφι(ν) ἀραγύ, ΔΎΤΑΥ, βθραζδΐβθ. 

ὀρέγ-ω (ὀρέγ-νυμι), ὀδρέξω, ὥρεξα, ὀρώ- 

ρέγμαι, ὠρέχθηνἘ τόρ ΤΟΡἢ, 

βύγούο ουαὐὖ, αχύθῃα. 

ὀφείλω (ὀφέλλω) (ὀφελ-, ὀφειλε:), 

ὀφειλήσω, ὥφελον, ὠφείληκα, 

ὠφειλήθην" οὐα, ουρθύ, Ὀ6 Ο}}]]- 

οαὐθα; 407. ἐπ τοϊβἢο8, νοῦ α ὑμαῦ! 

πάροιθε(ν) Ὀοίογα, ζουταρυ]ν. 

πολιός, ἡ, ὧν ΟὙΔΥ͂, ΒΟΔΤΥ. 

πόντος, ου;, ὁ 868. ᾿ 

πότνια, ἧς, ἡ τονοχθᾶ, Βομποιθᾶ 

((δᾶγ, φῃθ6ῃ). 

τυτθός, ἡ, όν 5Υγη8]], 110016,. γουππρ, 

Ὀυϊοΐ. 

ὑψι-βρεμέτης, ες ὑπ πάθηηρ, στον ]- 
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ἴῃρ (ΡΤ ὴρ, τοδτῖπσ, τατη-ὀ χέω (χευ-, χέρ-; χυο), χεύω, ἔχεζυ)α, 

Ὁ] πρ, ὈΘ]]ΟΥ ΩΡ) Οὐ ΒΙΡῊ, ΟΥ' κέχυκα ἢ, κέχυμαι, ἐχύθην ῬΟῸΓ 

ΒΙΡῚΉ ΡΥ] ρ᾿, δία. (οαὖ, ξογ!}), 5Β.6α (6418). 

ΤρΥϊ γαύῦϊνθβ : στ ΤΟΏΥ, ῬΟΪΥ-. ΤἸΒΟ-ΡΎΤΥ, ΔΠαΓΟ-Ρ᾽ ΏΟΤΙΒ, 
ΡΎΘΘΘΟΟ-ΙΟΡΎ, -ΟΥ̓ΔΟΥ ; Ραΐδμοϑ, ραύῃο-τηθίον, δ91--ὅ98, 

371. Ἰιρδᾶ πα ὑγδηβ]αῦθ : 

1ἰἰαά, 848-888 

ἡ δ᾽ ἀέκουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν. αὐτὰρ ᾿Αχιλλεὺς 

δακρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθεὶς 

θῖν ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπ᾽ ἀπείρονα πόντον 860 
πολλὰ δὲ μητρὲ φέλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς 
“μῆτερ, ἐπεί μ᾽ ἔτεκές ε μινυυθάδιόν περ ἐόντα, 

τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν ᾽᾿᾽Ολύμπιος ἐγγναλίξαι 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης - νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν. 
ἢ γάρ μ' ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 8656 

ἠτίμησεν “ ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας." 
ὡς φάτο δάκρυ χέων, τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ 

ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. ᾿ 

8318. 9848. ἀέκουσ᾽ (α) 15. 4 ἀο]Ἰοαία ὑσὶ οὗ {1|6 ροθὺ, βῃονίην ὑμαὺ 
Βυῖβοῖβ τοϊασμθα ΑΟὨ1]165᾽ δἤοούίου, δῃᾷ ὑμαὺ ΑΟὨ1]1165 15 ΔΠΡΥΥ͂ ποῦ 
ΤΩΘΥΘΙΥ Ὀθοϑαβα οὐ ποπηᾶρθα όπου. ἼΠ15 δα5 ὅο ὕμθ Ῥᾳΐῃμοβ οἱ ὑμ6 

 βἰναδίύί!οη. Ταΐου ΑΟἈΔ]165. Ὠϊγη861 βᾶγ8, “Βαὺ ΨΥ τιὰσδῦ ὑῃθ ΑὐὙρῖνεβ 
Ὁ χΩδ6 87 ΟἹ ὕμ6 Ἐχο͵δηβὺ ΥΩ Βαιμ ὑπ6 βοὰ οἵ Αὐἰτθὰβ ραυμεγθᾶ 5 

“ Ἠρϑὺ δμῃᾷ 164 ὕμοτα μιμοῦ ἢ 15 1 Ὡοὺ ἔοτ Ἰουθὶγ- ματα Ἐ6]Θη 5. 58 1κ6 ἢ 

οὸ ὑμθῃ ὑμθ βοὴβ οὐ Αὐγθὰβ δίομθ οἱ τηοσύδὶ! τχθὰ Ἰονθ {116} ψὶνοδῦ 

ΒΌΓΘΙΥ τ Βδύβοθυϑυ τ8) 18 ροοα δηα βοχμα οἱ τϊμα Ἰονθῦῃ 1118. οι δᾶ 

ΟΠ ΘΥἸϑθὺι Βθὺ, οσθ 88 1 ὕοο Ἰονϑα γηἶγιθ 10}. 411 τὰν πϑατῦ, ὑποὰρῊ αὶ 
ὕμ6 οαρύῦϊγο οἵ ΤΩΥ 5ρθᾶσ. Βαῦ πον ὑπαῦ ἢ μαύῃ ὑβκθὴ ΠΥ Ρ᾿χγἷΖζθ οἵ 

ΠΟΙΟΥ͂ ΤΌΤ ΤΩΥ̓͂ ὉΤΤῺ5 86 Παὺῃ ἀδοοῖνοα 16, Ἰοὺ Εἴτὰ ῃοῦ ὑοιηρὺ τθ6 ὑμπαὺ 

ον ἷπὰ {8]}] ψ)}611; ἢ6. 5841} ηοὺ Ῥσϑνδὶ." Τὸ 15. Ὁῃ15 ὑστιθ θοῦ 
Βούνγθθῃ Δ ο11165 δηᾶ Β.]5615  ΒΙΟῚ γηδΚο5 ὑ86 ῥγθβθηὺ β᾽ σαι οὴ 5ὸ ἴπμοχ- 
ῬΓΘΒΒΊΌΙν ὈϊοΡ ἔοὸγ δῖπι, ἨΟΏΙΘΥ ἀ065 ἡοῦ σγαδύθ ψοσβ 1 ἔδγονο]} 
ΒΟΘΉ65, δ ΠΘΙΘ 6 ΒΌΤῚΒ ἊΡ ὑ116 ΓΘ] ΡΒ ΟἱἨ ΒΥ15615 ἴῃ ἃ 5} 016 δα͵]θούνο. 

849. δακρύσας, 1081 : Ὀ΄ ὑΠ15 5112}0}}6 ἀθβουϊρύϊου πῃ 6 ἩΘΔΓΟΥ ὰ5 Τη846 
ἤο 566 86 οὔοου οὗ 1π6 βιδαδύϊου. ο ΑΘΒ11165, δῃᾷ ἰο ἰμου ὕμ6 ἄθρμ οἱ 
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Ἠΐ5 ἐθϑ]ῖηρβ. Ηβδ “Ὀυγϑῦ Ιηὔο ὑθᾶ8,᾿" ῬΑ ΟΥ ῬΘΓΠΔΡΒ ἔτοσα ρυϊοῖ, θα θυθῃ 

ΙΏΟΥΘ ἴῃ Ποὺ ἃηα Π6]01685 ΔΏΡΟΙΣ δὖ “11 1Ἰῃηϑα] 5 ὑμαὺ μά Ὀδθθῃ μϑαρϑᾶ-: 
ὌΡΟΙ Ὠἶτη. ΗΟΥΛΘΙ Β ΠΘΥΟΘΒ ἃ. 6 ΒΊΡὮΪΥ ϑυηούϊομδι, πα ἅτ ποὺ δϑῃδιηθᾶ 

οἴο ρἵγϑ [Ὰ]} οχρυύθϑβίουι ὕο ὑμϑὶν [θϑιϊπιρσβ. ΤΉΏΘΥ 816 ΠῸ τηοσο ἀδηὖν δρουῦ 

86 Βῃθάαϊηρ' οἱ ὕθδιβ ὕμβδῃ ὑῃ6 0 ἃ16 ΟΥ̓ΘΥ ΛΠ βῃβαάϊηρ οἱ Ὀ]Ϊοοά, Τ,αῦθι, 

ψΈΠ6η Ὁ8μ6 Ὀδύ]6 μ88 Ὀθθῃ ροΐϊπρ ἀραϊμπϑῦ ὑη6 αυθοῖβ, ΠΟΙηο᾽ βᾶγ8 οὗ ρδ- 
ΠΙΘΙΉΠΟΏ, “ ΤῊΘ 50} Οὗ Αὐγθὰβ Ὑγἃ8 βύσ θη ὅο ὕῃ8 ἢθαγῦ 10} βοσα ρυϊἱϑῖ, 
δηἃ στϑηῦ δρουῦ Ὀ1Δα,ηρ' ὑ116 ΟἸΘατ- νοἱοθα ΠΘΤΔ]45 ΒΌΤΏΙΠΟΙ ΘΥΘΙῪ τηδῃ ὈΥ͂ 
ὨΔΤΩΘ ὕο ὕδ8 ΔΒΒΘΙΏΡ]Υ. . .. 80 ὑῃ6γ βαὺ ΒΟΥΤΟΥΤᾺ] ἴπὶ ἈΒΒΘΙΌ]γ, διιἃ 
Αβδια θυηοι βύοοα 0 ΘΟ πρ' 1|κ6 απο ἃ Τουηὐαϊῃ οἱ ἀλτκ τγαῦου ὑμαὺ 

ἔτοῖὴ ἃ Ὀθθυ]ηρ ΟΠ Ῥουτοῦῃ ἀονγῃ 18 Ὀ]ΔΟΙ βύσθδιη; ουθὴ 80 τὶ 
ἄδθὴΡ φτοδῃϊηρ' ΒΘ 5)00 86 διῆομῃρ 116 ΑὙΡΊνοβ.ἢ 

800. ἔφ᾽ {-Ξ ἔπι) : 1000, 1. --- ὁρόων : δ1ι “' Δϑϑι τα] θα, οὐ “" ἀἰδίσδούθα 

Τότ {Ξ- ὁράων), 94ὅ-948. Τὺ 15 ΘΙΏἸΠΘῊ ὉΠ] ῬΓΟΡΘΙ ὑμαῦ Α0}11165 Βῃου]ὰ 
Ὀ6 τϑρσυθϑϑῃύθα 88 Ἰοοϊσίπρ' ουῦ ἌΡΟΠ ὕπ6 ἄθθρ; βῖποθ ὑῃ6 Ὀοὰπα]655 βοᾶ 

τ 105 σου] 655, θυ Θυ- δῦ ρ᾽ ΤΔΥ68, ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΒ ἤο 86 6η6]655 ὕσσηα] 

οὗ 815 ὑγοι ]6α βοὰ]. 

851. μητρί; ΤΟΥ Πδτη6 15 Τ οὐΐβ, θαὺ 15 ποὺ γϑὺ τηϑηὐϊομθᾶ, ἃ5 ᾿ὺ τὰβ 
Ὑ}611] Ἰγτηουγῃ ὕο ὕῃ8 βθᾶγθυβ οἱ ὑπ Ῥασὰ. 56 πδᾶ Ῥθθὴ ψοοβά ὈΥΐ Ζθαβ 
δ Ῥοβοίάοι, θαῦ Ὑμθη Ζθαβ Ἰρασπιθᾶ ὑμδῦὺ 5Πη6 τγὰβ αὐθᾶ ὅο ὈΘΔῚ ἃ 50} 

τηἱρ υϊου ὑμ8ῃ 815 αῦμου, μ6 ἔογοθα ΠῚ δρϊηβὺ Πθὺ 111, ροά 885. δ] ΟῸρῚ 
516 Ὑᾶ8, 0 ΤΔΙΥΥ ΒΘ]Θα8, ὈΥ ΠΟΙ 516 ὈΟΤΘ 0}1168. θη ΑΟ}11165 
βοὺ οαὖ ἴοΥ ὕη6 ΤΙο͵δη ΜΜΑΥ7, 5886 Ῥδοῖίχσθα 8185 ὑσὶ 1 Ῥ]ΘηὖΥ οἱ ὙγΔΥΤὴ 
“ΤΟΟΪΘη 8τύϊο]65 οἱ τϑᾶσ, ἀθϑου θα ὮΘῚ Βυβοδηᾶ, ἀπ τοὐυσποϑᾶ ὑο ΒΕ6Ὶ οἹᾶ 

Βομλθ ἴθ {ῃ8 568, ὑποῦ 8516 τηϊρῃῦ Ὀ6 ὭΘΔΙ ΠΟΙ ὈδΙουθα β0ηὴ ἴῃ ΏΟΒΘ 
ξογύατιθ5 58ὴ6 ὑοῦ ἃ ραβϑϑιοηδῦθ τη θσθϑῦ. 

χεῖρας ὀρεγνύς: ΜΉΘ ὑΠ6 διηιοϊθηῦβ ρσαυϑᾶ ὉΠ16Υ τορι] γ}γ βυσούομθα οαὐ 

ὑμὶν μαπᾶβ ἴῃ ὑῃ8 αἰτϑούϊοη οὗ ὑμ6 αἰνιηϊῦν Ποιὰ ὑπ νυ οηὐτθαϊθᾶ. [1 
{818 Ἔ͵6 ἃ ροἂ οὗ ἤθάνϑῃ, ὑΠ6Ὺ 11{06α ἋΡ ὑῃπθὶν μδπᾶβ ἐοναγᾶ [η6 5Εγ; 1} 
ἂι Ροᾶ οὗ ῃ68 568, ὑΠπΠΟΥῪ βυσθίομϑα ουαὖ ὑμϑὶν Πδημαβ 8ἃ5..Δ.0}}11168 ἄοθβ Πεσδ; 
1 ἃ ροᾶ οἱ ὑπ8 Ἰοῦγοσ οι], ὕΠ6Υ} τηϊρηῦ υθῃ δῦ ἄονγῃ ἃπᾶ Ὀθαῦ ΡΟῚ 
ὑμ86 ρτοιπα ἴο δὐὐιδοὺ 15 δὐυθῃ οι. 

862. Τῷ 15 ἃ ἀἰβιμου!Υ ἢυταϑὴ ὑοιοι ὑμαὺ Δ ΟΉ11165 5μου]Ἱᾶ ὕασπι ὑο ΗΪ8 

ταούμϑσε ἔοσ οοῃϑβοϊδύϊοι ; ἔοσ ΟσΘαι ἃ. 6 Οἰὔθη ᾿ποϊπηθα ὕο Ὀ6 βυτηραύμουϊς 
δ ὕο ὕδϊτα ὑῃ8 8146 οἱ ὑμὶν ομ]άσθῃ. Τηὰβ θη ἀρητοάϊίθ ρσοὺβ ΠΟΥ 
Βαμα βοσα ομϑα ἰπὶ Ραῦθ]8 Ὅν ὑπ β5ρθδτγ οἵ Τλοιηθᾶθβ, 5η6 βῃτίθ]τβ δ]ουᾷ, 
δια Ὠυττῖθβ ὕ8ῸΚ ὕὅο Πϑᾶνθῃ, ΏΘΥΘ 5116 [8115 ᾿ηῦο ΠΟΥ τηοῦπου᾿β ’ὰΡ ἃπὰ 

5005 οαὖ ΠῚ ρυϊθῖ. ΤῸΥῚ τοῦθ Οἱ ΘΟΌΤΒΘ. ΘΟΉ50]65 ΠΘΥ, Θῃη βίσοκθθ 86 
Ἠδη4 σΒΪΟἢ 885 θθθὴ μαχὺ, ἀπ 10 15 81] συχοα ποθ τοσθ. [ἢ {86 5ᾶπι8 
ὙΔΥ ἃ ΤΑΘΘΙΉ τηούθοῦ τηλοῦ αἰδ8 ΠῈῚ ὐν]6 ΟΠ] 5 μθδᾶ ὑΠ]0 Ἠθ 
Ῥαϊηροά ΜΉΘ ὨΘ 161} ἄονγσῃ. Οἱ ὕμ8 οὔμεὺ μδπᾶ, ἀσθβ, ὑμ8 ροὰ οἱ τγϑι, 
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Ὅ0 Π88 ΘΟ ΒΘΥΘΥΘΙΥ πουμαθα πὶ Ὀαὐ]6, Ῥὰὺ ΨῈΟ 15 ουαὖ οὗ ἔανον τι 

Ηΐβ τύμβου, ἰἴβ βυιριᾷ ϑπουρῃ ὕο ΘΑΙΤῪ Β15 816 οἱ σοῦ ἰο [ιἷβ ξδαίῃου, 

ἩΌΠΊΘΙ 8608, “ΒΌῸΥ Π6 οδπλθ ἴο ὑμ6 ροαβ᾽ ἀν θ]]ηρ, βῦθορ ΟἸγταραβ, 
δι βαὺ θθβάθ Ζθαβ, Β0}) οἱ ΟὙΟ 5, ὙΥῸῈ ρτἹοῦ ἴῃ Ὠ15 Ὠθατύ, ἃπα βμονρά 

{86 ἱχηχηοτύδὶ Ὀ]οοα ἢονίηρ ἔσοιη 086 σψουσπᾷ, δρᾶ 1 ΘΟΌ ΒΥ ΒΡ Κα ἴο Ὠΐτη 

ψἱηροᾶ ποτᾶβ.. .. ΤΈΘη Ζθαβ {1 οἸομα- σύμ ουου ἸΟΟΚοα βύθυτγ δὖὺ 
Ηΐτη δια 5] : "ΝΥ, ὑ1οὰ τϑπθσϑαθ, βιῦ ποὺ θ65146 8186 δηῃᾳᾳ Ὑ]}1η6.᾽ ᾿ 

852. μινυνθάδιον : ΑΟἘ1165 μα ὑπ6 οἤοϊοθ οὗ ἃ Ἰοῃρ δ:ῃα 1ΡΊΟΙ]ΟΌΒ 
116, Οὐ ὁμ86 5ῃογὺ δῃᾷᾶ [11] οὗ τϑθῆοσσῃ. 6 δα ομόβθϑι. ὑῃς Ἰαύθοσ, δῃά 

ΠΟῪ ὑμαὺ Β6 μ88 τϑϑᾶθ ὑῃ18 ὁῃοῖοθ, μὶδβ βι θα δῦ 18. Ὁπ6 οὐ ἀθθρ Ῥδῦβμοβ. 

Τὸ 15 Ὁ815 οασ δι μῦν οὗ 8 ΘΑΥῚΥ ἀθδῃ ΜΈ1ΟῊ οαδὺβ 108 οἹΟοσὴ ΟΥΘῚ 81] {868 

τοϑῦ οἱ 818 ἄδγβ. Ηδθ βθϑυὴβ Ἰδύῦθυ. ὅο ἤᾶνϑ Ὀξοοσηθ βοιηθυ δῦ ΤΟΤΘ ΤΘΟΟῚ- 
οἶα ὕο 0818, μα ψΏΘπ 8 15 δαἰτραύθα τ} οἱ θοὰβ γοσαβ Ὁ οὔ οὗ 88 

ΤΙο͵δπβ ὕο ΒΡᾶτΘ 815 1116, 6 5805, “"᾿Αγρ, ἔτϊϑπά, ὕμοὰ ἴοο τιαϑὺ ἀϊ6: ΜΕΥ 

Ἰαχηθηύοοῦ ὑμβοα ἢ Ῥαύσοο]ϊυβ ὕοο 15 ἀθδᾶ, γῆο ψγ8 ούθοσ ἴδ 8 ὑμοα. 

ϑϑοβῦ ὑμοὰ ποὺ 4150 ψ ηδῦ Τρ ΠΤΙΟΙ Οὗ τιδὴ ἃ. 1 ἔΟΥ τηϊρηῦ δα ρσοοά]ἑτιθβ8β ὃ 

Υοῦ ΟΥΟΣ τὴϑ ὕοο Βδῃρ θα ὡηα ἔογοθ] ἔαύΐθ.Ό ὙὮΘΙΘ Θοτ θυ ΤΔΟΤῚ ΟΥ 
ΟΥ̓́Θ ΟΥ Β01286 ΠΟΟΠΩ͂ΔΥ ὙΈὮΏΘΗ ΤῊῪ 1116 ὕοο Βουὴθ τῶι 588]] ὑδ]τα ἴῃ Ῥδυϊ]6, 

τ Βούμ νυ ψιῦ ἢ ΒΡΘΩΣ ὯΘ6 ΒΓΑΪῦΘ ΟἹ ΔΥΤΟΥ ἔσοση ὕπ6 δύσιν." ΤὍΤῊ6 οἹ] ατϑθκβ 

ὝΘΙΘ 80 ἴῃ ον ψ1Ὲ 1116 ὑμαὺ ἀθαῦῃ βθϑιηθα οἹούῃθα ψιῦ τηοσο ἔθη 

ΟΥΑΙ ΠΔΥΥ͂ Ρ]οοση. Ὕν Ώθη ΟαΥΒΒΘᾺΒ τηθϑῦὺβ ὑμῃ6 801] οἵ Α01}11165 ἴηὴ Ηδᾶθ8 
Β6 165 ὕο ΘοΏ501]6 Ὠΐτη ὉΥ͂ βδύϊρ “Α8 ἴον ὑμθθ, Δ 0}11165, ποπθ οὔ Ὺ 

ὕμδη ὑμοὰ σψδβῦὺ ἢθυθύοξοτθ ὕΠ6 τηοϑὺ Ὀ]Θββθα οὗ ἤθη, ΠΟΥ 588]}] δ} Ὀ68 
μουθαῖίοσ. ΕῸΣ οἱ οἱᾷ, ἴῃ ὑπμ8 ἄδγ5 οἱ ὑῃγ 1176, γ Ασρῖνϑϑ ρᾶγϑ 888 οῃθδ 
ΒΟΠΟΥ ΠΗ ὑμ6 σοῦδβ, μα ΠΟΥ͂ ὑμβοι τὺ ἃ ρυθαῦὺ Ῥυΐηοθ ΠΘΥΘ διηοηρ 88 

ἀρδά. . ΥΒογοΐοσο 1οὺ ποὺ ὕῃγ ἀθαῦῃ Ρ6 δὴν ρυϊοῦ ἴο ὕπθθ, 4.9}11165.᾽" 
Βυὺ ΑΟΠ11165 τϑρ]165, "ΝΥ, βρθὰξκ ποὺ ὕο τη οοϊῃξοσίδ]ν οὗ ἄθανῃ, Ὁ 
στθὰὺ Οάγββθαβ. Ἐδύσευ σου] 1 1506 οὰ ρτοιμα 85 ὑμ6 Ὠϊσϑ]ῖπρ οἵ 
ϑιυούμοσ, ψιῦ ἃ Ἰθμ α 1655 τη Το Πδα πὸ ρυθδὺ Ἰνθ ηοοά, ὕπδῃ ὕο σὰ] 
ὍΥΘχ 811 ὑμῃαῦ Βᾶνβ ροηθ ἄοσῃ ἴο ἀθαξῃ. 

858. τιμήν : δ ρμ δύϊο Ὀγ Ῥοβί οι, Βῃοσίῃρ μουν ΚΟΘΏ]Υ ὉΠ6 ο]α ατϑοκ 
ΒΟΓΟΘΒ ὑμ τ βύθα ἔοσ᾽ ΡΊΟΣΥ, δια ποῦν Οἱύνου]ν ὑθθ υ τοβϑηὐθα 8ΔὴΥ δϑτγομπὺ ἕο 
Ὁμοῖσ ΠΟΠΟΥ. 

854. ὑψιβρεμέτης : ὑδπύηάο᾽ δηα ἸΙρηητσ ΟῚ 6 ΟΥ̓ ΔΤΥ δοσοτηρδηῖ- 

τηθηΐβ οὗ ὑμ6 ροάβ οἱ οἹἱᾶ. Τ1π ἔδοῦ, Ῥυϊτηλῦννα τῆι οὔΐθα ὑπουρηὺ ὑμαὺ 
ΠΌΠΟΙ γχ88 ὉΠ 6 δούμδ] νοΐοθ οὗ 818 ροᾶ, γᾷο ὑμι5 τοδγϑᾶ, στον ]θᾶ, δηά 
τηαὐθοιθα ὁπ Πρ. 1Ι͂ῃ Πθργον, [ΟΣ ΘΧΔΙΏΡ]6, [Π6 ΟΥαϊΏΔΤΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἰοΥ 
ὑβΌμαΘΣ 185 φοὶ “αλιυοῖι, “ ὉὍλ6 νοῖϊοθ οἵ Φϑῃονδῃ. “Φϑῃονδῃ 5881] χοῦχ 
τοι οα ΒΙΡΉ, δα αὐΐου ὨῚ8 γοὶοθ [σοχὴ πὶβδ ΒΟΙΥ Βανι αίίοι; μΒ6 518} 

ΤΑΙ ΟΠ τοᾶσ ραϊτιϑὺ ἢ18 ἰο]α." “Αμὰ Φϑβονδὴ 588]] τοδγ ἔτοσῃ Ζ1Οιι, 
. 8Π4 ΝΟΥ 15. γοὶοΘ ἔσοόση «6ιβα]οα; δα ὕμ6 Πθδυθηβ δΔηα 86 ρα ἢ 
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ΓΈΒΒΟΝ ΤΙΧ [379-380 

5881] 588 Κα." “Ἡδρδῖϑη γα πηῦο 086 ποῖβα οἱ 815 νοΐοθ, δῃηᾶ 08 τυαὐύου- 
ἱπρ' ὑβαῦ ροϑίῃ οαὖ οἱ δΪ5 τηουῦῃ. δ βοπάθί 1 ἔουθ ὑμάθν ὑμ6 ΒΟ]. 
Ἀρᾶνθῃ, δη4 Ηἷ5 Πρ ὐπῖπρ απῦο 86 6π 48 οὗ 0Π6 ϑασῦύῃ. Αἴδογ 1Ὁ ἃ γοΐοβ 
τοδυϑίῃ ; 86 ὑμαπάογοῦ τι ὑμ6 νοΐοθ οὗ δῖ5 τηδ]θϑὺγ : (ὐοα ὑβυπάρθγοῃ 
ΤΑΔΙΎΘΙΟΌΒΙΥ ΪΌ [15 νοΐοθ," “Απα ΨΦοϑβονδῃ ὑβυπάθγθα ἔσομη Ὠθᾶγ ΘΗ, 

πα 88 Μοϑβὺ ΗἸΡῊ αὐογθα Ηΐβ νοῖθοθ. ἀπά 86 βρηὺ οαὖὺ δύτονβ δα βοδύ- 

ὑαγθᾶὰ ὑβθχῃ; ᾿ρούμϊηρ. δπα ἀϊβδοοση θα ὉΠ θτὰ." “Απᾶ 1ὖ οδῖηθ ἤο Ῥᾷ88 

Οἢ ὕμβ ὑβίτα ἀδῪ ἴῃ ὑπ τπουπῖηρσ, ὑμαὺ ὕμθγθ τχοσθ ὑπαπαάθγβ δηά Ἰἱσηύ- 
ΠΏ 58, δα ἃ ὕΒϊοΚ οἱου ἀροη {86 τποπηῦ, ἀηα {ἢ νοῖΐοθ οὗ {μ86 ὑχυχηροὺ 

δχοθαϊηρ Ἰομα ; 80 ὑδμαῦ 411 Ὁῃ6 Ῥθορὶθ ὑμδαῦ νγχὰβ ἴπ ὕὑ86 οδτὴρ ὑγθυα]6ᾶ. 

Απμᾶ “οβονδῃ οατὰθ ἀν ἌΡΟη Μοπηῦ 51ηδ], ὕο 88 ὕορ οἱ {86 τηοπηΐ. 
ἜΘ ἴῃ ἃ ἰαῦθυ ἂρ 88 νοΐοθ οἱ ἃ ΑἸ ΣΟΥ τοϊρηῦ 1πῃ ΒΟΤΩΘ ο8565 6 Τη15- 
ὕδκθῃ ἔου ὑμυπᾶου ὈΥ ὅδ 6 υπϊηϊυϊανοα ; “ΤΠ ΉΘΗ. οατὴθ ὕμοσθ ἃ ψ ἱο6 ἔτόσα 

Βϑάνθῃ, βαυίηρ, 1 Πᾶνα ρ]Ἱουϊῆθα 10, Δ ηΠα 7111 ρἹοΥ ν 1Ὁ ἀραῖθ, ΤῊ ΡΘΟΡΙ8 

ὑβογοίοτγθ, ὑῃδῦ 5σὑοοα ὍΥ ἂἃια ᾿θατγα 10, βαϊα ὑμβαῦ 1Ὁ ὑβυπαογθᾶ: οὔθ 5 

βδϊα, ΑἸ ΔηΡ6] βρδᾶῖϊγθ ὕο δἴτη. 
8560. ἠτίμησεν ὈΥ ῬοΒΙ 0 ἴῃ ὕἢ 8 ψ6 6 15 ΒΥΓΟΠΡΊΥ οοηὐταβιθα ὙΠ] τἴμήν 

οἱ ν8. 888, --- αὐτός : 7 λΐβ οτυτι ατδίίγατῃ 7γ66 εἰ, 

857. τοῦ: 984. 
8ὅ8, πατρὶ γέροντι : ΝΟΥΘΆΒ, Ὑ780 15 ὕο0 γὙ776]} πόνσα ὕο 88 δα] θηοα ἴο 

τϑααΐτα 8π ἰηὐτοάπούϊοπθ. ἨΟΤΊΘΥΙ 5.81} 081]15 ΗΪπ) τ τ ὶν “ὑμ6 ΟἹ Μδ8ῃ 
οὗ ὑ86 δ'ϑα. -- γέρων 15 ΘΙ ΘΙ] ΟΥ̓ α 88 δὴ. δα͵]θοῦϊνοθ, ασοά, οἰά. 

ΠΕΩ͂ΞΟΝ 11Χ 
Ττ1αΡ, 859-979 

879. Ορίϊοπαΐ : 

9380. 

ἀνα-δύ-ω, ἀναδύσω, ἀνέδυσα (ἀνέδυν), 

ἀναδέδυκα, ἀναδέδυμαι, ἀνεδύθηνἘ 

ΤΊ86, ΘΙΏΘΓΡ, “αἶγα ὉΡ,᾿ ΡὈ]αΠΡΘ 

ὌΡ. 

«δια-πέρθω {περθ-, πραθ-), διαπέρσω, 

᾿ς διέπερσα (διέπραθον) 58οὶς (αὐΐοτ- 

17), 5801. ὑδβοτοῦρηϊγ, ΡὈ1ΠᾶΡ6, 

Ῥ] πάθον, ἀθνδβῦαϊθ. 
ἑκατη-βόλος (-- ἑκηβόλος), ουὅ, ὁ ἴτ66- 

Βῃοοῦθσ, βϑῃδυρ.ϑῃοούθασ, ἴτϑϑ- 

ΝΟΟΑΒΟΒΑΗῪΥ 

ΒΒΟΟΌ Ωρ, 5Βδιρ-ββοούίιρ, ββοού- 
ἵπῦ δοοοσαϊθπρ ἤο Μ1Π, 5Β..16- 
ΒΒῃοούμο.. 

ἐξ-αυδά-ω, ἐξαυδήσω Ἐ, ἐξηύδησα 5Ρ68Κ 

οαὖ, 1611, βαγ, ἀθο δτο. 
᾿ἪἬετίων, ὠνος, ὃ Εἰδίοιι, ἔαῦμπου οὗ 

ΑΔατοιηδοῃ6. 
ηὔτε 88, Ππδὺ 85, 1116. 
Θήβη, ης;, ἡ ΤῊΘΡ6, α οἷΐν ἴπ Α45ϊα 

Μῶώιου. 
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3817 

καθ-ἐζομαι (σεδ- -- ἐἑδ-, 608-004), καθ- 

ἔσσομαι, καθεῖσα, καθεεσσάμην 5 

ἄονπ. 
καρπαλίμως 

ΒΊΟΥ. 
κατα-ρέζω (Ερεγ-), καταρέξω, κατέ(ρ)- 

ρεξα, κατερέχθην ΟΔΥΘ655, Βύτγοίζο, 

ἔοηα]6, 
κεύθω (κευθ-, κυθ-), κεύσω, ἔκευσα, 

(ἔκυθον, κέκυθον), κέκευθα ]1ᾶ6, 

ΘΟ ΟΘΔ], Θ6ΠΟ]ΟΒ56. 

κλαίω {(κλαυ-, κλαρ-, κλαι-, κλαιε-), 

κέκλαυ- 

ααΐοκ)γ, βυδάθηϊν, 

κλαύσομαι, ἔκλαυσα, 

(σ)μαιῈ ΟΥΥ, 66}. 

Ἰδογιναῦνϑϑ : οποιημθῦο- 618, 

381. Ποαδὰ δπᾶ ἐγϑῃβίδίθ : 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ὀμίχλη, ἡς; ἢ τηϊδύ, ἴορ, οἱουᾶ, 
γΆΡΟΥ. 

ὀνομάζω (ὄνοματ-), ὀνομάσω, ὠνό- 

ὠνόμασμαι, 

Δἀαγοβθ, 0411 (ΟΥ 

μᾶσα, ὠνόμακα Ἐ", 

ὠνομάσθην" 

ὨΔΤΏΘ). 

πάροιθε(ν) (οὐδ σοπ. 992) ἴῃ ἐσοηῦ 

οἵ, Ῥοΐοσϑ. 

στενάχ-ω οτΌΔΏ), 800, ΞΙΡἬ. 

τέκνον, οὐ, τό ΟὨ1]α, γουπρν οἵ- 

ΒΡΤΊΠΡ, 

χαλκο-χίτων, νος ἢ Ῥσοηζο ὑὰ- 

ὩΪΟ5. 

“ἸορΎ. 

Πίακ, 8369--579 

καρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠύτ᾽ ὀμίχλη, 

καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο δάκρυ χέοντος, 960 
7 7 ΄ 2) 2 ΚΥ̓ 23ϑᾷ ,Υ' 5». 2 7 χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν " 

“ τέκνον, τί κλαίεις ; τί δέ σε φρένας ἵκετο πένθος ; 
ἐξαύδα, μὴ κεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω." 

᾿ τὴν δὲ βαρὺ στενάχων προσέφη πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεὺς" 
«.ς ,,)7) θ Ρ 7 4 ἶ - δ 7 ς΄...) ᾽, 
οἶσθα τί ἢ τοί ταῦτα ἰδυίῃ πᾶντ᾿ ἀγορεύω; 966 

ὠχόμεθ᾽ ἐς Θήβην, ἱερὴν πόλιν ᾽᾿Ηετίωνος, 
Ἁ δὲ {0 7 ΝΟΊῃ{ 2 (ὃ ͵ ᾿ τηνηθε ὁιεῖθα ομέν τε καὶ Ἴγομὲν ἐνθάδε παντα. 

πα 

καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες χοου, 

ἐκ δ᾽ ἕχονλ ̓ Ατρεῖ' δῇ ΣΧ υθη08 καλλιπάρῃον" πὸ 

Χρύσης δ᾽ αὖθ᾽ ἱερεὺς ἑκατηβόλου ἀπ ὐλλόμα ἢ 810 

ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλκοχιτώνων 

λυσόμενός τε θύγατρα, φέρων τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα, 

στέμματ᾽ Φ ἐγὼν ἐν χερσὶν ἑκηβόλου ᾿Απόλλωνος 

᾿χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας ᾿Αχαιούς, 

᾿Ατρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν. 51ὅ 

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν ᾿Αχαιοὶ 
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ΠΈΒΒΟΝ 11Χ [382 

αἰδεῖσθαί θ᾽ ἱερῆα καὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα. 

ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ ᾿Α γαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ, 

ἀλλὰ κακῶς σθ ξρ κρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 
ἥκ ἰ 

382. 859. ἠύτ᾽ ὀμίχλη: 0Π6 ΘΟΙΏΡΔΙΊΒΟΙ 18 ῬΑΙ ΪΟ]ΑΥΥ ΔΡΡτορσυίαῦθ 
ἔου ἃ ὅθ8. αἰ ηῦγ, 70 τἶβθ8. Θαβ]γ, ααϊθῦν, πα ταγϑύθυϊ οι Β] Υ ἔσότα 88 

τγαύθσ, “Ἴἶγα ἃ τηϊϑὺ," δῃηᾷ ἴῃ ΒΒΔΑΟῪΨ ἔοτστη γου]α τϑβθχ Ὁ]6 ὑμ86 “ Ε.]- 

Κοαπίρ." --- ἁλός : 987. 

860. αὐτοῖο : 992. 

561. χειρί: 1008, 

862. σε φρένας : 1021. 

808. νόῳ : 1009. --- εἴδομεν : 800,φ, ΑἸΘΠΙοΌΡ Τ οὐδ 88 ἃ φοάα 688 Κη οΥ8 

τῇ Βαὺ ὑπ6 ὑγοῦ Ὀ]6 15, μα αἰ που ἢ. Δ ΟΠ11165 τθοορηΐζθβ ὑ118, 5011] 10 15 χαϊθ 
γὰρ ὕἤο 16 ο αν ἨΘῚ 88 18 τιούμου αδὶς τὴ μοῦ 06 ὑσοῦ]6 18, 

δια ααϊΐα 85 ὑγιθ. ο πδύστο ὑμαῦ Φ}1}1165 Βῃου]α ἀπρατγάθηῃ 815 σγοθϑ, 

ΒΘΙΘΡΥ το] θυ ηρ᾽ 15 ἔθ 6] 08. Τῦ 15 σοοά ἀγὺ 8150 οἡ Ὁ86 ρᾶτῦ οἱ {86 ροϑῦ 

ὑμαῦ 0}15 δούϊομῃι 80 ἱτηρογύαῃὺ ἔοσ [86 βαρβοααθηῦ ἀθυϑ]ορχηθηὺ οἱ 016 ῥ]ού 

Βῃου]ᾶ Ρ6 δι ρ βϑιζθα 88 ΒύγοΠ ΟΥ 85 ῬΟΒΒῚΌ16 Ὀγ Ὀδίπρ' τορϑωϊθᾷ, ἃ85 1ὖ 18 

Β6ΥΘ. 

ὅὃθ4, βαρύ: 180-78]. 

806. τί: τὴν --- ταῦτα: οὐήθοῦ οὗ ἀγορεύω. --- πάντ᾽ (α) : οἰ ͵θδοὺ οὗ 

ἰδυίῃ. 
866, ΤΏΘΡ6 νψῶ8 ἃ βϑϑοιθα οἱὔυ, ἃβ ϑὶπρ ὑμ6 ἀν ]τηρ Ρ]8ο6 οὗ ἃ ἀϊν]η- 

᾿1Όγ, Ἰαϑὺ 85 Φ 6 γι βα]θιὴ ὑχῶβ ὕ88 ΠΟΙ]Υ οἱτγ οὗ ὑμ6 Ἡθῦτονυβ, βίποθ 10 τχῶβ 086 

ἀνθ! ]πρ ΡΙΔοΘ οὗ ὑμποὶν ροᾶ, Φθϑηῃονὰμ, ἡ ΠΟθΘ ΠΟμῚ6. τγα8 ἴὰ ΘΟΪΟΤΏΟΙ᾿ 8 
θυ ]6. “ἼΒΘα {116 ἅ6ν1] ὑοῦ τη ᾿ηὔο 086 ΠΟ]γ οἷὺγν ; δῃα Β6 βοῦ Π1}} 
ΟἹ 88 ῬΙπηδο16 οὗ {86 Ῥ61Ώ}16.᾿ 

Ἐδύϊο 5605 ὕο ὍΘ τηθῃ ]οηθα ΘΙ ἔοΥ 6 ῬΌΤΡΟΒΟ οὗ ρυδθραγίηρ ὑ86 
Δ. ἴον ὑμ6 Ἰαύοσ. Ἰῃὐγοαπούϊοῃ οἵ μἷθδ ἀδαρηθου Απματγοσήθομθ, πιΐθ οἱ 
ἩφούοΥ, οΠ6 οὗ ὑ88 εϑῦ ἄγαν σματδοῦθυβ οὗ ὑμο Πιδα δηᾶ ομ8 οὗ ὉΠ πλοϑὺ 

Ῥαὐμοῦϊο Ησυγθβ οὗ 8}1 ᾿1νοσῦασο. 
867, διέπραθομεν : 06 ἤτϑῦ ῬΟΥβοι Ὀυ]ηΡ8 οὐ ῬΥΟΙΆΣΠΘΌΌΙΥ ὑπ6 ἔδοῦ ὑπαῦ 

ΑΟΒ1]1165 δὰ ἃ βῆβτο ἴῃ ὕΠ6 ΘΧΡϑαϊοι δα ἴῃ μμὼ: ΟΕ υβϑὶβ ἔὺ τὺ 

ΑΡρδιηθτηῃ 1. 

868, ΤῊ ὶβ σϑοϊῦα], βῃονίηρ ὑμπαῦ {11ὸ ὈοΟΐΥ τῦᾶβ {ιβὲ]γ (εὖ) ἀϊνί θα 

δι ΟὩρ᾽ ὅμ6 ἀοηᾶθϑη8, αἴθου ὑπὸ μα οἼνθη. ἃ ΡΙΠΘΙΏΠΟΙ. 1118 Ομλοΐοθ οὐ 10 

811, ΒΟΥ 68 ὕο ΤΟΥ [15 5618 58: 1658 δια Ἰηργαυῦθααθ Ἰηὔο ὨΪΡῊ τϑ]ϊϑῖ, 
869. ἐκ: 1048-1049. 

810-375, ἑκατηβόλον, ἑκηβόλου : Οὔδβογνα ΠΟῪ 0115 ψοτα 15 Ὀσουρὺ ἰὐο 

Ρουθ θηο8 ὉΥ͂ τϑρθυ 10}, 
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883..385] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΈ ΙΕ 

ΒΡΠΒΟΝ ΤχΧ 

{ππᾶνν, 8580.--400 

388. Ορέϊοπαϊ: 

9384, 

ἀκού-ω, ἀκούσομαι, ἤκονσα, ἀκήκοα, 

ἤκουσμαιἜ, ἠκούσθην" ΒΘΑΥΤ(ΚΘΕ). 

᾿Ατρεΐων, ὠνος, ὁ 5085 οὗ Αὐτθῦϑ8. 

Βρισεύς, ῆἢος, ὁ Βγίδοι5, Καίλον οὗ 
«Βγιϑβεῖβ. ' 

ἕκατος, οὐ, ὃ ἴτϑο.ῃοούοσ, 5887}- 

ΒΒοοῦου. 

ἐπ-ασσύτερος, ;) ον ὑμίοκ, ἴῃ ἀαϊοκ 

ΒΟΟΘΒΒΙ ΟΝ. 
ἐύς, ἑῆος ταϊρηῦγν, νϑ]ϊδηΐ. 

κελαινεφής, ες ταρροὰ ἴῃ ὑ]δοῖκ 

οἱοιᾶϑ. 

Ἰζρονίων, ὠνος, ὁ 50} οὗ (ΤΟΙ 8. 

λαμβάνω (λαβ-, ληβ-), λήψομαι, 

(λάψομαι), ἔλαβον, λελάβηκαΐ, 

λέλαμμα, ἐλήφθην", (ἐλάμφθην ) 
ὍΔΚΘ, 5θῖζθ, 1ΔΥ Πο]4 οἱ, ϑοοθρύ. 

οειγαύνοβ: δοοιβίϊο(θ); δϑίσο- ρα: 

ΝΟΟΑΒΟΙΑΒῪ 

μέγαρον, ουὅ, τό ρτοοὺῦ 8811 (ρίω. ρᾶ]- 

8.66). 
ξυν-δέ-ω ΞΞ συνδέτω, ξυνδήσω, ξυνέδησα, 

ξυνδέδεκα, ξυνδέδεμαι, ξυνεδέθηνἘ 

πὰ (μαπά διὰ ἔοοῦ), “πορ-ὑ16.᾿ 
ὀνίνημι (ὄνη-, ὄνα-), ὀνήσω, ὥνησα, 

ὠνήθηνἘ 610, Ὀδηρῆΐς, δϑβιϑῦ, 

Ῥγοδύ, ΡῈ 5618]. 

πάντῃ ΘΥΘΥΥΜΈΏΘΓΟ, του ρΒουΐ. 
περι έχω (σεχ-, σχ-, σχε-), περιέξω 

(περισχήσω), περίεσχον φῬτοϊθοῦ, 

ἀοίθηα, ΘΟ ρᾶ58, ΘΙΏΡΥΤΔΟΘ. 
πολλάκι(ς) οΟΥΘ:), ΤΔΏΥ͂ ὈΪΤΉ 68. 
Τ]οσειδάων, ὠνος, ὁ ῬοΞβοΙΟ0:, σοά 

ΟΥΓἩἨιλ6 8φα, γοίλον ὁΓ Ζοιι5, απὰ 

οτθ ΟΓ" ἐλ6 ηιϊσλιοδὲ 07 ἰλ6 αγοοῖ 
αιυϊληϊίο8. 

571-14 016, -ἸᾶαρὰΒ; 
Ῥδῃ ο-ΡΎΔΡΉ,. -τη]}16 : Ῥδίσ! -Δ ΓΟ ἢ, -οὗϊο, -ἸΩ ΠΥ. 

386. ἨΠοδᾶ δηᾷ ἐγδηῃβὶδαίο: 

Παὰ, 880--200 

χωόμενος δ᾽ ὁ γέρων πάλιν ᾧχετο᾽ τοῖο δ᾽ ᾿Απόλλων 880 

εὐξἂ μένου ἡ ἤκουσεν, ἐπεὶ πονῶ οἱ φίλος ἦεν, 

ἧκε δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Αργείοισι κακὸν βέλος " οἱ δέ νυ λαοὶ 

εἰνῆσκον ἐ ἐδ δ υ εβ τὰ δ᾽ ἐπῴχετο κηλα θεοῖο 

πάντῃ ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Αχαιῶν. ἄμμι δὲ μάντις 

εὖ εἰδὼς αὐύβεὺε θεοπροπέας ἑκάτοιο. 885 
᾿αὐτίκ᾽ ἐγὼ πρῶτος κελόμην θεὸν ἱλάσκεσθαι: 
᾿Ατρεΐωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάβεν, αἶψρα δ᾽ ἀναστὰς 
2 ΄ ᾿νε ΟΠ Δ ὯΝ ͵ ἢ ΄ 
ἠπείλησεν μῦθον, ὃ δὴ τετελεσ μένος ἐστίν. 
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ΤΈΒΘΟΝ 1(Χ [386 

τὴν μὲν γὰρ σὺν νηὶ θοῇ ἑλίκωπες ᾿Αχαιοὶ 

ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι" 800 

τὴν δὲ νέον κλισίηθεν ἔβαν κήρυκες ἄγοντες 

κούρην Βρισῆος, τήν μοι δόσαν υἷες ᾿Αχαιῶν. 

ἀλλὰ σύ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἑῆος " 
ἐλθοῦσ᾽ Οὐλυμπόνδε Δία λίσαι, εἴ ποτε δή τι 

ἢ ἔπει ὥνησας κραδίην Διὸς ἠὲ καὶ ἔργῳ. 805 
πολλάκι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα 
εὐχομένης. ὅτ᾽ ἔφησθα κελαινεφέι ἹΚρονίωνι 
οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, 

ὁππότε μιν ξυνδῆσαι ᾽᾿Ολύμπιοι ἤθελον ἄλλοι, 

Ἥρη τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ ἸΤαλλὰς ᾿Αθήνη. ΠῚ 400 

386. 880. τοῖο: 984. ---- ὁ ΒΕ᾿Υ 685 ὕο ΓΔ] 6 γέρων ΘΙΣΡΗαὐΐο, ἃ5 ἱτηρουτύαπῦ 
ἴοτ ὑμ6 βιυαδυϊοη. 

8581, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν : ΘΟἸΙηρῬᾶτα ὑΠ6 ποῦθ οῃ νϑ8. 218. 

882, βέλος 15 πυ8δοα οΟἸ]Θοὐϊν 6] γ. 

588. ἐπῴχετο κῆλα : 979, 1. --- τά ΒοΥγ 685 ὕο Θῃρ μ85126 δια ν᾽β811Ζ6 88 

ΔΙ 8 οὗ ὑΠ6 ροᾶ, 85 ὁ ἀο685 ὕΠ6 οἹᾶ γῥτἱθϑῦ 1 νβ. 880, 

888, ἼΠ6 ὕνο βΒροπάθϑβ δὖ ὑμ6 Ὀδρίπηΐπρ οὗ Ὁ}15 νουβ6 ον 1ῦ δῃ. 68086- 

οἴ }1γ Ἡθανν, δδιυϊπρ οἤθοῦύ. ὅϑοῖὰθ ψοῦ]α 8566 ἴῃ ὑῃ15 δὴ αὐὐθιιρὺ οἱ ὑῃ8 
Ῥορῦ ἔῃ 158 γϑσύβθ ἤο ραϊῃῦ ὑῃ6 [66] πρ οἱ ΑΘΠ1Π165 ἴῃ 815 ΘΠΟΚΪ Πρ ΔΗΡΟΙ 
ὙΏ6Π ἨΘ ΤΘ081]8 ὑ818 Ῥατύὺ οἱ ὑμ8 βιδαδύϊου. ἀ6}11165 ἄοθβ ποῦ ρὶνθ 81 
ΦΌΒΟΙαύθ!ν ὑγαῦμῃ Ὁ] δοοουηῦ οἱ τηῦδουβ.Ό Ναύαγα! γ 6 ἀο65 ποῦ ϑζρῃδ- 

5126 818 οὔσῃ ρᾶτὺ Πογθὶη μ6 τηϊρῦ 6 δ] ηγθα, 1ῃ ΟΔ]]1ηρ' ὕΠ 6 ΔΒΒΘΙΘΌΙΥ 

τιῦποαῦ ὑη6 βαπούΐοῃ οἱ ὑπ Κἰηρ, οὐ θυϑὴ ψιῃοασὺ οομϑυχύίπρ Βἴτη, δπα 
ὍΠ6 ὉΠ ὐ]γ οοτηΐηρ ἑουατα ἢ ἃ ῬΌΌ]1Ο ῬτΟρΡΟΒ8] ὑμαῦ ὑμ6 οχρβάϊϊοι 

Ὀ6 ρίνϑῃη Ρ, δηα Ἰαῦοσ ᾿πβυϊρούσ ὉΠ6 5661 ὕο τηᾶϊχο 015 ἀθοϊγαύϊου, τυ 1 ἢ 

ψῶϑ ὑΠ6 ᾿πητηθαϊαῦθ οααδ8 οὐ Αρδιηθιηπ ἢ 5 ϑἱο]θηῦ ουὐ)οατθῦ. 

889-391. τὴν μὲν... τὴν δέ: {16 ὁη6 (ΟἸΠΓΥ 5618)... 116 οἵμον (Βτὶ- 

5615), 1029--1080, --- νέον : 780-781. 
890, ἄνακτι: ἐΐηρ, ἰογα, τϑξθυσϊηρ ὕο ἄρο]]ο, υδϑῦ ἃ5 Φϑῆονδῃ ψᾶ8ϑ 

Ἰοτᾷ δπᾶ Εἴηρ' οἱ ὑπΠ6 ο]Ϊᾶ ΠΘΡτονθ. “0 ΠονδῈ 15 Κἰμρ [ΟΥ̓ ον Ὺ ἃ πα δνοσ. 
ΦὙ7ΏΟ 15 Ὁη6 Κιμῃρ' οἱ ρ]ουυ ὁ ΨΦϑβῃονδὴ βύσοῃρ πὰ τηϊρ]ῦν, 6 μον ΔῈ 

᾿ χηϊρηῦν ἴῃ Ῥαθ]6, Φθ μονὴ οἱ ᾿ιοβῦβ, 6 15 Ὁπ6 Ἰξὶπρ οἱ ρ]ουυ." “Ὑ88, 

ΘΒ ον} βἰυθοῦ 85 Κἰηρ [ῸΤ ΘΥΘΥ ἃ Θγου." “ΒῸΣ (οα 15 ὑμ8 Κἰπρ' οἱ 81] 
ὑῃ6 ϑαγύῃ." “ἀοᾶ τοϊρτιθύη ονοῦ ὑμῃ6 πραύμθρῃ; (οα βἰθῦθῦῃ ἀρομ 086 
ὑΒτοηθ οὗ Ηῖ5 Βο]]π655. ΤῊ Ῥγθβθηῦβ πέμπουσι, ἄγουσι, ἴῃ 815 ὙΘΙΒ6. 816 
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386] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

αϑθα βίποθ ὑπ δοὐύϊομῃβ χοῦ 801} σοίτιρ οὐ αὖ ὑπ ὕχηβ ἈΘΏ11165 γγᾶβ 
Βρϑδιῖηρ, ἩΙΩΘΙ 068 ποῦ 186 ὕΠ6 “ λδύῦογϊοδ) Ῥσθϑθηῦ,᾽ἢ 

802, ΑΟΠ1]165 ΤΠΙΘΥΘΥ τον ὑϊΓθα οὗὨ Ἰτιδί δύο ὑμαὺ 18 Ῥτὶζθ ντχὰ8 βγη 

ἴο Ἰἴτη 750 δηᾶ ἴῃ ἄτι ἔοστῃ, δια ὑπαῦ ἀρδηγθιημοῦ ἈδΔα ὩΡΒο]αύθ]Υ πὸ 
τὶρ;ιῦ το δῖκο 1ὖ δυῶν. 

898. περίσχεο: λοίαά αϑοιυιΐ, ῥγοίοοὶ, ἴτυν ον θ 8. ὉΠ βᾶτηθ ΠρΌΤΘ ἃ5 “ ρουῦ 

Τὴ 8Δ1ΥΘ 815 ον θυ ]δβυϊτηρ᾽ ΔΥΤῊ 5. --- παιδός ; 999, 

3594, ΔΑἰα λίσαι: ὅ90. ---λίσαι : Ἰτηροταῦ. 

89ὅ. ἔπει (ἔπος), ἔργῳ : 100. 

896. σέο : 984. ---- πατρὸς (ἐμοῦ) : 979, 1. --- ἐνὶ μεγάροισιν : 95. 

897. ἔφησθα: ΟὌδοῖνθ ἐμ ᾿τηροσΐθοῦ. Ἐιαάθυῦν ΤΠΘΟΒ τῶ ααϊτα 
Ῥχυουάᾶ οἱ ΒΘῚ δομῃίθνοιωθηΐ, πα 80 586 ἀορέ ὑβθ]])ἔ[ας ὡροῦῦ 1ύ, ἂἃ5. τοῖραῦ 

ὃ Ἧ " ἐ ̓ 
ἡ ι 

τ "ἢ ̓ς 1 ΞεοΞ ἀπ ασδ 

᾿Ξ Ξ τὸ τ 
ΔΙ 

ΩΝ πΉΝΝΝ 

νας Ἐντὸς 

Ψ} κι ὐδνω 

ἐπϑῆνι δ ϑνι ΘΝ ΠΝ πον ΠΣ ΞΗ ΚΝ Δα 5 οϑυμρος ἜξαΣ 
Ἐξ σσιταιςςιο ὦ 5: νας. -.᾿ ,--- 

“ ΈΜΡΙΕΕ ΟΡ ΝΈΡΤΟΝΒ (ῬΟΒΕΙΌΟΝῚ),᾽ ῬΖΒΤΟΜ 

Ῥεεβϑίατη, 8 τϑοκ Ῥοβοίαοῃΐα, ὑγ88 ἃ ΘΟΙΟῺΥ͂ ΟΥ̓ ΒΥ ὈδτΒ, ὙᾺΘ Τηϑ]αγα] αἴτη δρθθγ ΟὗὨἉ {110 

ΡΪδο6 16 ἰο 1.8 ἀββοσέϊοι πὶ [26 πὶη ἢ ΟΘΏΓΟΣΥ οὗ ΟὟΣΓ ὁῶὼ. Ηθησ8 [η6 Ὀὰ]Π4:ΠΡ5 {6.0 στογθ ηοὐ 

ἸΒΘΩ͂ 38 ΠΌΔΙΥΪΘΒ ΤῸΣ ἰδίου βίσυσίασθθ, ΤῊ6 50-οα]Ἱοᾶ “ΤΩ Ρ]6 οὗ Νορίαηθ (Ῥοβϑίάοη)" δὺ 

Ῥφῳβίαπ 18. 056 ΟΥ̓́Τ 6 Ὀοδύ ργβθυ υ α το ας 8 οὗ δοἰἰαπίγ. 

Βᾶγθ Ῥθθῃ θχρθοίβά. ---- κελαινεφέι Κρονίωνι: 907. Τλὶντηῖ165 οὗ Πθᾶνθα 
ΘΟΙΩΙΔΟΙΪΥ δᾶνΘ ο]ουαβ οὖ ΘΓ οοταχηδηά, οἰ 6. ὕο Ὀτὶπρ ταΐῃ, οὐ οἴύθῃ 
ἴῃ τ ϊοἢ ἴο ττᾶρ ὑμθυηβθὶνθθ “Βἴηρ απῦο 6 ον δὴ τὶ μα κδρίνίηρ; 

Βῖπιρ᾽ Ῥταΐδθ ὌΡΟΣ ὑῃ6 δῦ ὅο οὐτ (ἀοᾶ: Ψῶο οονθγοῦ ὑπ βϑᾶνθῃ πὶ ἢ 

οἹου 5, ΠΟ Ῥυθράσγθῦῃ ταῖτι ἕοσ ὑμ6 φαγῃ. “Απα «θμονδὴ σοῦ Ῥθέοτα 
ὕμθιὴ ὈΥ ἄδΥ ἴῃ ἃ Ρ1118ὺ οὗ οἱοαᾶ το 16 ὑμϑιη ὑ8:8 γγὰγ ; πα Ὀγ πἰσῃὺ 1. 
ἃ ὈἾΠαν οὗ ἔτ ἴο ρὶγθ ὑβϑὴ Ἰρηῦ." “Απα 88 βΊοσυ οἱ ϑθονδῃ δροᾶβ 
ὍΡΟΙ τπιουηὖὺ 5΄μδὶ, ἀημα ὑπ οἱουαα οονογθᾷ 1ὖ βὶχ ἀδύβ: δια 6 βουβθῃῦῃ 

ἄδὺ Ἠ6 64]]164 ἀπο Δῆοβοβ οαὖ οὗ ὑπ τηϊαϑὺ οὗ 86 οἹουά, 
400. ΤΊΘΒ6 ὕμτθο αἰνιηϊῦθβ ΟΥΘ ΠΟ ΟἹ ὑπ 5146 οὗ ὑπ6 ατϑθῖκβ, 

σϊο ἢ οι] ροἷνο δάᾶθα σποὶρθὺ ὅο 886 Ῥγυάγοσ οἱ ΤΉ θῦΒ ἔου Β6]Ρ ὕο ὑμ8 
ΤΙΟ] ΔΉ 8. 
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ΓΠΕΡΒΟΝ 1Χ. [381-389 

ΤΕΘΒΟΝ ΠΧ 

παν, 401-412 

. 3887. Οίύϊοπαϊ : 

388. 

Αἰγαίων, ὠνος, ὃ ΑΘρΆΘΟΙ. 
ἀμφί αεἶν., απ »γῈΡ. τοῦ σδη., ἀαί., 

απ αος., ἃροαυῦ, ἃτουμα; αὐΐν., 

ΔΙΟυ Πα, ἃρουὺ, οὐ Ῥούῃ 51668; 

εὐ σόγι., δια, ὡροαὺ, 60Π- 

οΟΥυτιρ', ΤΟΥ (088 βακθ οἵ); υἱζ 

(ἀαΐ., ἀτουαπα, ρου, Ὀθοϑαβθ οἵ, 

ΘΟΠΟΘΥΐπρ, δὺ, ὈΥ; το αἀος. 

ΔΙΤΟᾺ ΠΩ, ἃροαῦ. 

ἅτη, ης. ἡ ὈΪπὰ ἱπέαυθαούϊοι, ζΟΊ]ν, 
γαΐῃ, ΠΤ Β᾽ οὐὔατιθ, Ὠασί. 

Βριάρεως (Βριάρηος, 78, ὅ86), ὠ, ὃ 

ΒυϊΑΥ 18. 

βίη, ης, ἢ Βυγ ΠΏ ΡΊ}, πυροῦ, νἱοΙθμ 6, 
γαίω (γαρ-) το͵οϊορ, δχα]ύ, ρΊουγ. 
γόνυ, γουνός (γούνατος), τό Κπθ6. 

δεσμός, οὔ, ὃ (οἷ. δέω) Ὀομά, ῬἈαηά, 

ἰοὐύοτ. 

δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα, δέδεμαι, 

ἐδέθην Ἐ Ὀϊη4, 16. 

Ἀξίλω (εἴλομαι) (Εελ-), ἔελσα, ἔελμαι, 

ἐάλην οτονγα, ατῖνϑ. 

ἑκατόγ-χειρος, ἡ, ον ὨΌΠαΥΘα-δηαρᾶ, 

Βα αγθα-Δυτη θα, 

Πουισαῦννϑβ: ΘΙ] -ὑθαῦθυ, 

ΝΟΟΑΒΟΌΙΑΗΥ 

ἐπ-αυρίσκω (ἐπαυρέω) (αὐρ-, αὖρε-), 

ἐπαυρήσομαι, ἐπαῦρον ΘΠ7ΟΥ͂, ΤΟΩΡ 

16 Ὀθποδὺ οἱ (υἱδ σοη., 982). 
κτείνω {(κτεν-, κτον-, κτα-ν-), κτενέω, 

ἔκτεινα (ἔκτανῴ(ον)), ἔκτονα, ἐκτά- 

θην Κ1}1, 5140, τηυτᾶθυ, 

μακρός, ἡ, όν Ἰοτιρ', ᾿]ρὮ, Ἰοῖὑγ, ἸᾶτρῸ, 
αἸϑύδιῦ, ᾿ 

μιιμνήσκω (μνα-) μνήσω, ἔμνησα, μέ- 

μνημαι, ἐμνήσθην τογηϊπα, 0411 ἴο 

ΤΩΪΠα, ΤΘΙΩΘΤΉΌΘΥ. 

παρ-ἔζομαι (σεδ- -Ξ- ἐδ-, 608-604) 5}0 

Ὀ6β1α6, 5ιὉ ΠΘΔΥΙ, 

πρύμνη, ἡς; ἢ ϑύθιτι οἵ ἃ 51]. 

ὑπο-δείδω (δει-, δεει-, δροι:), ὑποδεί- 

σομαι, ὑπέδεισα, ὑποδείδοικα (ὑπο- 

δείδια.) ἔθδγ, ΒΗ τη]. Ὀαΐοσθ, οὐἱηρο 
Ῥοΐοτγθ. 

ὑπο-λύτω, ὑπολύσω, ὑπέλῦσα, ὑπολέ- 

λυκαβ, ὑπολέλυμαι, ὑπελύθην ἸΟΟ56 

(ἔσοιὰ Ῥθμϑαῦῃ, ὈΥ βύβα]). 

ὦκα (ὠκύξς, 781- 782), αυΐϊοκ]ν, 

ΒΓ, Βα αθη]γν. 

-Ὀϊοῦβ; ἀϊδ-ρΌη-8], ἀθοδ-, 

Βορύδ-, μοχα-, οοὔδ-, ΡΟΪγ-ΘΌῸ ἢ (81), ὑτ]- ΘΟ ΠΟ-ΙΘ ΣῪ ; Ὠθο8- 

ἐοτα (Ὁ) ; ΙῃϑΟΙΌ-ΟΟΒΤ ; 8.-Τ ΠΘ ΒΥ, ΤΩ ΘΙ ΟΠΙ]Ο (81). 

2389, Πρδα δηα ἰγϑηβίαΐα: 

Πίαὰ, 401-.13 
Ε ᾿Ξ π᾿ 

ἀλλὰ σὺ τὸν γ᾽ ἐλθοῦσα, θεά, ὑπελύσαο δεσ μῶν, 401 

ὦχ᾽ ἑκατόγχειρον καλέσασ᾽ ἐς μακρὸν "Ολυμπον, 
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390] . ἨΟΜΈΌΙΒΙΟ ΔἈΒΕΝΚ 

"} 

ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες 
Ὰ 7 3 φ Ν ἵν ΒΞ 7 4 Ν 3 ’ὔ’ Αἰἐγαίων᾽ - ὁ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὸς ἀμείνων " 

ὅς ῥα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων " 40δ΄᾽ 
Ἁ Ν ς 7 ᾿ ΄ Ν , )΄.}Ψ 

τὸν καὶ ὑπέδεισαν μάκαρες θεοὶ οὐδέ τ’ ἔδησαν. 

τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων, 

αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 

τοὺς δὲ κατὰ πρύμνας τε καὶ ἀμφ᾽ ἅλα ἔλσαι ᾿Α χαιοὺς 
κτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 410 

“ Ἃ ΝΣ “» - Υ ᾿ “ 3 7 γνῷ δὲ καὶ ᾿Ατρεΐδης εὐρὺ κρείων ᾿Αγαμέμνων 
Δ Υ̓͂ . Σ γ, Σ [οἱ δὲ ᾿ 5" 

ἣν ἄτην, ὃ τ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. 

390. 40]. δεσμῶν : 987. ---- θεά τη 6 ποταϊμηδίγα (οὐ υσῖβα γοοᾶ- 
ἔνθ), “ἴῃ ὑῈΥ ῬΟΎΤΘΥ 85 σοᾶαᾶ 658." [πὰ ΔΗΥ οδβ86 1ὖ 15 ΘΙ] ογϑα ἰο ἀπάϊοαῦθ 

ΠΟΥ ΔΌΪΠΥ 85 τόσ ὑμδη πιογίδὶ. 

408. (ἀοᾶβ δηᾶ τηθὴ ἄο ποῦ βθοῖὰ ὅο βᾶνθ δα 86 βαῖὴθ ἰδηρᾷαρο δὖ 
411 ὥτηθθ. ΤΠ18 Τὺ Ὀ6 ἃ ΤΘΙΏΪΠΙΒΟΘΠΟΘ. Οὗ δὴ ΘΔΙΊΙΟΥ βαρ οἱ {ῃμ6 
ἩΟΙΆΘΙΊΟ ῬΟΘΙΏΒ ΟΥ Οἱ ὑΠ6]1 τηοᾶθ]β, ῇθη ὑπο ἔουτα δηα Ἰδηραδσθ ΘΙ 
αἰ σοῦ ἔσοτα δῦ ὑΠ6 Υ ἃτὸ οὖ ρσθϑθῃηῦ. ΓΠ6 οἱ 6 ̓ σσοσαβ ου α Ὀ6]ο ρ᾽ 

ἤο ὑ88 Ἰδαῆρσᾳαρο οἱ ὑπ6 σοᾶβ, 8116 ὑΠποῖυ Ἰδαύθυ δαυϊνα]θηὺ σγου]ᾶ Ὅ6 οἱ ῃ8 
Ἰατιραδρα οὗ ταθὩ.--- Βριάρεων -Ξ Βριάρηον, 578, ὅ86. 

,404. αὖτε: οη ἰδ οἱδιοῦ 56, ζ0Υ ἀΐξ 5146, ἃ5. 86 ΟΥΘΥΒ ΟῚΘ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ 

ΒΌΓΟΠΡΘΓ Οἱ ὑμῖσβ. 8866 Π6 πούβ οἢ υ8. 202, ---- οὗ πατρός : 998, Ῥοβεϊάοῃ. 
---Πίῃ: 1010. 

405. κύδεϊ : 1008. 

406. ΟΌβοΥσα μον {ῃ6 ὑπέδεισαν 15 ΘοῃΠοΘα Ἀγ οὐδέ τ᾽ ἔδησαν, 8. Ῥαμι. 

407. τῶν : 984. --- γούνων : 988, ---- μιν ; Οὐ] θοῦ οὗ μνήσασα. ---- λαβὲ γούνων: 

{15 τὰ ὑΠ8 σϑρί]δι οαβύοτα οὗ ἃ Βαρρ!ϊαμηῦ διθοηρ [π6 δηοϊθηῦ αὙ 6618, 

408. ἐπί: 1048-1049,--- Τρώεσσιν: 9906, ΤῊΝ ῬΓΆΥΟΙ οὐ ΑΟΘἈ1]165 18 

ρταυύοα Ὀγ Ζθαβ, δὖ 88 τϑαυθϑὺ οἱ ὙΠ οίΐβ, θυὖ 10 15 ἀἸ ΤΘΟΌ]Υ ΤΘΒΡΟΊΒ810]68 
ἴου ὑμ68 ἄθαψῃ οὗ Ἀ15 ἀθαγϑϑῦ ἔστϊθπᾶ Ῥδύσοο]αβ. 

409. τούς: 971]. ---- κατὰ πρύμνας : Ἰθοδ.86 88 58105 ΘΙ 6 ἄτανσῃ ἊΡ ΟἹ 

{86 5ῃογβ ὙΠῊ μον ϑύθσυιβ ὑονασᾶ ὑμ6 Ἰαηᾷ. ὉΡ ἕο ὑμὶβ ἄτη, ψ 116 
ΑΟΒ11165 Βδᾶ δκϑῃ ρατὺ ἴπ ὑμ8 νχᾶσ, 8 Ττοΐαπβ Βδᾶ ποὺ γϑηθυσραᾶ ἔδυ 

ἔσογῃ ῃ8 ραΐββ οἱ ὑμὶν οἷὖὐγ. Νον ΑΟΒ1Π165 Ῥσᾶγβ ὑδαῦ ὕμθΥ τηδνὺ ἀτῖνθ 
Ῥδοῖ ὑ86 Ασβδθϑῃβ ἤο 6 1ν 5815, δα σίγα ὑβθχὰ ὦ ἰαβδύθ οὗ ἀθίθαῦ που 

ὑ86 ταοβὺ ἀδηρ ΥΟῸΒ οοπαϊθιομβ. ἘῸΣ 1 ὕΠ6Υ 1056 ὑμὶν βῃῖρβ, 811 15 Ἰοβύ. 
ἈΑΟΒ11168 ἀἸβαδιμ ]}]γ βοὺβ ὑπ 6 πᾶιλθα οὗ ὑπ6 Ασμδθδηβ δῦ [Π 6 γ Ὺ δᾶ 

οὗ ψ:8 νϑυβϑ. 
410, κτεινομένους ῬΥΓΟΡΔΌΪΙΥ πιοάϊῆθβ ᾿Αχαιούς ἃ8 Ῥαββῖγθ, θὺ τὺ Ὀ6 
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ΓΌΠΒΟΝ ΤᾺΠ [391-893 

ὑδῖσοιι 85 χηϊᾶα] δπα οομπδύτιιθα Ὑ10}} τούς, το ίθττρ ὑοὸ ὁ6 ᾿ΤΟΊ]Δ18. 
βασιλῆος : 982. --- ἐπαύρωνται, νυν ]ῦἢ ὈἸύΟΙ ἸροῺν : ἐλαΐ αἰΐ τηαν γέαρ ἰλι6 δοη- 

εὔί 9 ἐιοῖν εἶ. ΠπΘ Ο]γ θοηθῆῦ τότ ΒΌ ἢ ἃ ΚΙμρ' 15 ἀθων Δα ὑγοθ. 

411. καί: δυοη, ὑπ 6 500 οὗ Αὐγθὶβ (ἀστή ὑπΠοαρ ΠΘ 06) ΠΊΔΥῪ Τ68}126 

15. ΟὟ ΤΟ]]Υ, ---- ἄτην: Πομηοοίοσθ ἢ δὴ Ἰπηροχύθην πνορᾶ, ἈΑ σϑιποΙ 0. 
Ἰαῦθυ σοῃἔθεβθϑ 8 ὈΠη4 Ἰηξαυαδυϊοη (ἀτη) ἴῃ 15 τηδύδου. 

εὐρὺ κρείων 15 ἴῃ ΠΑΙΊΠΟΠΥ͂ Ὑ{10Π ὑμ6 ἸτοηΥ οἱ ὑμ6 τοδῦ οἵ ὉΠ86 ΒΌΘΘΟΙ, 

δι ἃ ΑΟὨ11165 οματδούου δυο! ν σϑῦασηβ ὕο 15 θο]ονθᾶ 56}} δὖ 068 οἿοβθ. 

ΠΕΒΡΟΝ ΠΧ] 

στα, 415-494 

391. Οίύϊοπαϊ : 

392. 

ἀγάν-νιφος, ον ϑ5ηον-ΟἸΔά, 

ΒΗΟΎΥΥ. 
ἀ-δάκρυτος, ἡ, ον ὑθ871688. 

αἴθε (υβοὦ ἰο ᾿πίγοάζιοο α ιὐῖ5}}}. 
Αἰθιοπεύς, ος, ὃ ΤΌ ΠΙΟΡΙ Δ. 

αἰνός, ή, όν ἀτγοδα, ὑοιτῖθ]θ, ἀν ], 

Ῥϑ1Ὁ], Βουστόνία]. 

αἶσα, ης, ἡ ἰαΐο, Ἰοὺ, φογίλοῃ. 
ἀ-πήμων, ον ὉΠὨδΙτηΘα, ῬΦ1}}1658. 

ἀπο-παύτ-ω, ἀποπαύσω, ἀπέπαυσα, 

ἀποπέπαυκα ἢ, ἀποπέπαυμαι, ἀπε- 

παύθηνΈ οδᾶδὸ (τότ), τοΐτϑ]ῃ 

᾿ Ατότ), βίορ (τότ), τοβύγ!ῃ. 
δήν ἸοῊΡ, ἴοτγ ἃ Ἰοῃρ' {1716. 

Θέτις, ἐδος, ἡ ΤΗρίΒ, α 86α φοί( 688, 

εὐῖζα οἵ οίοιιξ. 

893. Πραὰ δῃηα ὑγϑηβϑαΐθ: 

ΨΟΥῪ 

ΝΟΟΑΒΘΌΕΑΒῪΥ 

μίνυνθος, η; ον 5ῃογχύ, Ὀτῖοῦ, 

πάμ-παν οΘοχμηρ]οίοὶ)ν, αἰ ορούμοσ, 

οιζυρός, ή, ὄν Ῥϊλθου5, ΟΘῖα], ταΐδ- 
ΘΥΔὈ]6. 

πάρ-ημαι (ἣσ-) 50 Ὀ68146. 

τερπι-κέραυνος, ἡ, ον Ὠυγ]ἝἜηρ ὑῃ6 

ὑπ μου θοὶῦ; ὁΥΓ γπογ6 ῃγοϑαδὶν 

ΤΟ]οΙ ΟΡ ᾿ ὍΠ6 ὑπ που ο]. 
τῶ ὑποχοίοσο, ἰοὺ 0115 (Σθϑβου). 
χθιζός, ἡ, όν γοδογαγ(8). 

Ὥκεανός, οὔ, ὃ οαθδη, ΟςΘ8Π88. 

ὠκύ-μορος, ἡ, ον 5.0} 11 αὐαά, 

ὠκύ-πορος, ον ΚΕ] 581] πρ, Βδυγὺ- 

δοΐηρ, οὐοβϑίῃρ σα] ΟΕΊΥ, 

Πίαά, 418-...42 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ’ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάκρυ χέουσα " 
ςς 2’ ἤ 2 ͵ ͵ ’ 3} ΚΗὶ : 2Ὁ.ϑ.Χ “ ῷ 

ω μοι, τέκνον ἐμον, τι νυ σ ἔτρεφον αἰνὰ τεκουσα; 
ΜΩ) » αἴθ᾽ ὄφελες παρὰ νηναὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων 418 

“ θ 3 7 7 53 7 θ »Ἤ λ, ὃ Ψ ; 

ῃσῦαι, ἔπει νν τοὶ αἰσὰα μινυνύα περ. ουὅ τι μᾶλα θὴ 
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3941 ΠΟΜΕΒΙ͂Ο ΘΒΕΕΚ 

ἴω Ἷ ἌΝ Ἃ 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ ὠκύμορος καὶ ὀιζυρὸς περὶ πάντων 
: [ο . 7 3 

ἔπλεο τῶ σε κακῇ αἴσῃ τέκον ἐν μεγάροισιν. 

τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ 
4 2 ,ὔ ᾿ 

εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ολυμπον ἀγάννιφον, αἴ κε πίθηται. 420 

ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν 
ὔ 32. " 7 δ᾽ 3 ͵ ) 

μήνε' ᾿Αχαιοῖσιν, πολέμου ὃ ἀποπαῦεο πάμπαν " 
Ν᾿ ᾿Ν 2.»ϑ .»,»» Ν ,»,Σ». 1 Β κ 

Ζεὺς γὰρ ἐς ᾽Ωκεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας 

χθιζὸς ἔβη κατὰ δαῖτα, θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο " 

394, 414. τί, αἰνά : 780--781. --- αἰνὰ τέκουσα : Ἠδνίηῃρ Ῥοτπ6 ὅῃ66 ἴο ἃ 
ἀτοδαα] (Βουσοντ}} Ἰού. “Μα1ι5Β ἀν δῖ ἴθ δηα [1}} οὐ ἐτοιθ]6. 
ΟὕΒοσνῷ 086 ΤὭγταΘ δὺ {1186 6μα οἱ Ὁ}}18 σϑύβθ, ψΊΏ ὕ}16 γοῦβ6 Ῥγθοθαϊῃρ, 

ΤΆ ρύΐβ 15. 088 ““ταδύῦθι ἀο]οσοβδ᾽’ οὗ Ἠοτώθυ, ὑμ6 οὐ]ν αἰνιλγ ἴῃ ὑπὸ 
ῬΟΘΙῚΒ ῺΟ Βαϊουβ Βαραδ ο6. ΠῚ τού υ]Υ αἰρούϊοῃ ἰοὺ ΠΘῚ ΟἿ]Υ 
501), Ἅἷη0Ο 15 ἀοδθμθα ὕο δὴ Θϑι}]γ ἀραῦῃ, ἢδ5 οωβὺ 108 Βῃδᾶον ΟΥ̓́Τ ΠΟΤῚ 

Ὑγ 8016 οχϊϑύθῃςρ. ᾿ 
4106.. τοι: 999. ---- μίνυνθά περ (ἐστίν). ---- δεήν. 
418, αἴσῃ: 1008. 

419. τοι; 997. --- ἐῤέουσα: 1109, ὅ. 
420, αὐτή: ΤΉΘΌΒ ΘΙΑΡΙΠΔΒῚ265 ὮΘῚ ὈΘΙΒΟΏΔ] ἰηϊοσθδὺ ἴῃ ὑμ6 τηϑύνου. 

56 ΜΠ ποὺ βϑῃᾶ ὃ σηθϑβαρο, ναῦ ροᾶθοθδ85 ὑμπαῦ 516 15, Βῃ8 ψ1}} ΡῸ δα 
56. 311 6 ἱπβπθηοθ ιν Ζ618. 

421. νηνσί: 1004. 

ἀφο, ᾿Αχαιοῖσιν : 996. --- πολέμον : 987, 

428..4, ΤῊ]5 15 Ὅο θχρι δίῃ Ψ ὩΣ 815 τθαθϑῦ οδμποὺ 6 ργυδηὐθα ἱτηχηβαϊ- 
αἴβὶγ. ΤΙ αἷβο τηούϊγθθβ ὕμ6 Ἰῃϑουῦ οἱ ΑΟΠ11165 ἔου ὑμῖ8. ρουϊοᾶ, {μὶι5 

ὑπγοσίαρ το βύτομρ' τοὶϊθὲ 15 δι] αἴηρ ϑηροσ. ΤῊΘ ροᾶβ ΘΙΘ δἰ γγαῦ5 

Τοδαν ὕο ΘὨΊΟΥ͂ ἃ ροοά αἴῆμπθῦ. ΠΘΙΘ ξ6.α 18 ἃ ΤΔΟΥΘ ΟἹ 1655 ΘΟΠΒΟΪΟῚΔΒ 

οοπίχαϑὺ Ὀούνθθῃ {Π|6Ὶ]Σ ΠΔΡΡΥ, οδτο-σϑθ δχϊβύθησθ δηᾷ ὑμαῦ οἵ ὑπ ΒΘυοθκ 

οὗ {π6 7α(, στ ϊ ἢ τγᾶβ Βὸ ἴ.}}] οὐ Ὀϊδῦοσ βούσονγ ΤῊΪΒ γ υβ6 βθϑίὴβ ἕο 6 

π᾿ οομὑτδαϊούϊοη πὶ ὑπ 6 φγθοθαϊπρ δοοουσηῦ, δοοογάϊηρ' ὑο ὙγΒΐΟ ΑῬΟ]]Ὸ 

15. δὺ Βαμᾷ, βῃοουῦιρ 18 σονβ; Ποσϑ ἴθ ἴθ ἤδανθῃ, ἴσοτη ὙΠΐΪΟ 586 
560η 85 Αὐῃρθυδ, 0 σϑῦασῃβ ὈΒΊ ΠΥ ὕο ὑμ6 οὔμον αἰνιηλ165, Βαὺ 086 ροοῦ 
δου] οοαμῦ οἱ ὑπ6 ᾿ἰπαα]σθηοθ οὐ ἷθ Βθδσουβ ποῦ ὕο 86 ὨΥρδγουὶ ῖοα] ἢ 

ΒΟ τηϑύνοσβ. ΠῚΒ ἄθβισθ ὕο φσχοάποθ βυσιείπρ ἀτϑηλαῦϊο οἤθοῦβ, δα ὕο 

τηούζγαϊα γϑυΐϊοιιβ δοίη β, Βοτθ τη θ5 ̓ θϑαβ Ἀϊμ Ἰηὔο Βα ἢ 5]19}}Ὁ πο Ι 518- 

ὕθῃοιθβ, διχα ὕ8 8 5818 ὁδῃ 6 βϑ]α οὗ Ἰλϑὴν Δ ΘΥ ρτϑαὺ δαύμου. 

Αἰθιοπῆας : 1 15. ἃ σμαγδούοσιδῦϊο οἱ 16 φῦ] θυ Οἱ! ]]ζαῦ]ο5 πᾷ τγᾶ8 

Ἰμβιβύθα ρομ ονθὰ 88 ἰαίβ δβ ὑπη6 δἱϑ)ηύθθαθῃ οθηύαστυ ΡΥ ὑπὸ ΕὙΘΩΟΘὮ 

ῬΒΠΟΒΟΡΒοτβ δηᾷ ἐμεὶν ἔο]οῦγουθ, ὕο ὑμλη]ς οὐ ρῥυϊχαϊυἶνα ταθη 88 Ἰἱνίηρ ἴα 

106. 



ΤΈΒΒΟΝ ΠΧ [894 

Οργεῖα δὴ ὑπιδιϊσιι πιατὶϑ 

2" ̓ς ὙΒΈΕΆΑΟΙΑ, ; 
ὴ " γϑὶν 
ἄθλο Ζορήόβα ϑὲτ θη 

ἧ 

Ὁ ἜΞΕΞΣΣ 
ἘἙμύδας ὩΞ 

ΤῊ ΜΟΒΙ 

φοοοτάξῃρ ἴο 

ἨΟΣΚΕΙΝ 

ἃ ῬΌΓΟΥ Δα ΤΆΟΥΘ ΤήοΤᾺ] ζοσχὴ ὑῃδὴ ὑΠ|6 1. ἸΔΌΘΥ ἃμα τοΥΘ ἀθροπμογαῦθ 

ἀθβοθηαδηύβ, μὸ μᾶνθ ὈΘΘη ΟοΥΤ] θα Ὅν ὑμοὶτ οα]ύατα δηα Ἰοϑὺ ὑμ 6 1 Ὁ 
ΟΥΤΡΊ 4] ΒΔ] ον Τὰ Βουδβδοαα (7}ι6 7ηεγιαζίν ὁ, Δ1αῃ) : “θη 

ΑΥ6 ὈΒα ; ΤῊΥ̓ Οὐ 58 ΘΧρουΊθμ 6 [ΓΆΪΒη65 ὕη6 -ρσοοῖ ; γϑῦ τηδῃ 15 παῦα- 
Τῶν ροοά, 851 ὉΒίη]ς 1 βᾶγο βοσῃ. ὙΥ̓Βαῦ ὑμθὰ οδπὶ 80 ἢδνθ ἀδρτδάβα 
Βῖτη δχοθρῦ ὑμ6 ὀμαηροβ ἴῃ ΠΪ8 οΘοηαϊδίουι, ὑμ6 ῬγορΎθοβ ἢ6. μ85 τηδᾶρ, δῃηᾷᾶ 
188 Κποσ]θᾶσα Β8 πὰ5 δοαυϊτοα ̓ [Ιῃ δῃοῦμου ρ]8ο6 (1 γη16) Ἠ6 5678: 

“Οοτχηΐηρ' ἔσοσῃ ὑ]16 πη οἱ ὑμ6 Αὐὐπου οἱ 811] ὑλιῖτισβ, ουθυυ  ΐμρ᾽ 15 σοοῦ ; 
ἴῃ ὑμ6 Βαιᾶβ οἵ τηδῃ ουουγυμίπρ' ἀοσοποσγαῦθβ Δία ΟΡ] ΡΒ ΟἿ6. 801] ὑὸ 
ΠΟΙΌΣ ὑδθ Ῥτχτοαπούζοηβ οὗ διῃιούμου, οἱ ὑσθθ ὕἤο 68 ὑπ ἔγαϊῦ5. οἱ 

ϑιιούμου ἢ; Ὧ6. 7Τη1}}0165 δια οοπίοαταβ ΟἸἸτηαῦθβ, δ]θιηθηῦβ, ΒΘΘΒΟΩΒ; ΠΘ 
τη αὐ] αῦθα Εἷὶβ ἄορ, ΠῚ5. Βουβθ, 815 58ῖασθ. 6 ουουίθσιιβ ονογυυύμιπρ, α18- 

βρθτοβ ϑυουγυμίησ; Π6 Ἰουθδ ἀσἔοστηϊῦν, τηομδύουβ,; 6. ἀθβδῖσθβ ὑμαὺ ποὺ- 

1π 5 ΒΠ0Ὰ]α Ὅ6 85 ἡδύασο χηδά6 1, ποῦ ονϑη τηδτι Ὠ]186]1. Τὸ Ρ]θαβθ Ὠΐτη, 
Τλϑ) Ἰηαϑὺ 6 Ῥσόίζθῃ ἴὰ Π ἃ ἤΟΤΒΘ; τὴδη πηιδὺ Ρ6 δᾶαρίθα ἴο ΜδιηΒ 

οι [δβλομι, 1116 ἃ ὕσοθ ἴῃ Π1Β σασάθῃ," Οἱ. 0π6 ποθ οἢ γ8. 212, ὃ 958. 

ΤΉ656 γϑυδδ5 ρῖνο ὕΠ6 πὰ] ὑοῦ 65 ὑο {116 βυστπιοῦασθ τ ΠΙΟἢ ἔτι σ } ]5}}65. ἃ 

ΥΘΘΔΒΟΏΔΌ1]6 χηούϊνο ἴον Δ. 6}11165 ὅο γοιηᾶῖ τηδοῦϊνα ᾿πϑύρραα οἱ τοῦτ] 

Βογὴθ 88 6 1ιδᾶ πγραϊρηθα (ν5. 169). 
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395. 397] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΙ 

ΠΕΟΘΟΝ ἘΧΠ| 

11,141», 420-486 

3895. Οίϊοηαί : 

396. ΝνΟΟΑΒυΙΆΑΡΥ 

ἀπο-βαίνω (βαν-, βα), ἀποβήσω ὅρμος, ου, ὁ ΔΠΟΏΉΟΓΔΑΡΘ. 

(ἀποβήσομαι), ἀπέβησα (ἀπέβην), 

ἀποβέβηκα ἀδραγὺ, οῸ ΔΨΔΥ. 

αὐτοῦ ὑποτγο, οὖ ὑμαῦ ρῥὶδοθ. 

γουνάζομαι (ς γόνν), γουνάσομαι 

Θιηταθθ ὑμὸ Κκηθθβ, δαὐγοθῦ, 11}.- 

Ῥΐίοτο. 

δῶ (ηεωΐ. ἐνιάοοἰ.) Ἰοαδθ, Πόιθ. 
δ(υ) .-ϑέκατος, ἡ, ον ὑΜ ΘΙ. 

ἐντός οἱ φοη., 992, τι ῖυμῖηι, ἐπβῖᾶθ, 
ἐρετμόν, οὔ, τό οδτ. 

ἐύ-ἴωνος, ον ὙὙ}611-ογα θα, Ὀθααύι{]- 

νγαϊδύρα. 

ἱστίον, ουὅ, τό 581]. 

ἱστο-δόκη, ης, ἡ Τηδδύτθοθινου. 
λιμήν, ἔνος, ὁ ΒαυοΥ, δου] ρ 

ῬΊᾶς6. 

397. ᾿οδά δηᾶ ὑγαηβ]αῦθ : 

πελάξζω(πέλας), πελάσω ἢ, ἐπέλασ(σλ)α, 

(ἐπλήμην) 
Ῥυϊηρ ΠΘδΥ, αἀΥΔῪ Π 687, ΘΡΡΣΟΔΟΝ, 

πολν-βενθής, ἐς γΘΟΙΥῪ ἄ66ρ. 

προ-ερέσσω (ἐρετ-), προήρεσ(σ)α τΟῪ 

[ον ψατά. 

πρό-τονος, ου, ὃ ἰοτο-βύαν, οογάδρθ. 
στέλλω,. (στελ-, 

πἴστειλα, ἔσταλκαν, ἔσταλμαι Ἔ, 

ἐστάληνΈ Ῥυὺ, Οἷδοθ, δΥΓΘΏΡΌ, 

[Ὁ]. 

ὑφ-ί μι (ση-, σε- ΞΞ ἡ- ἔξ, 608.--604) 

ὑφήσω, ὑφῆκα (ὑφέηκα), ὑφεῖκαν, 

ὑφεῖμαι Ἐ, ὑφείθην Ἰοὺ ἄἀοννει, ἸΟΎΘΥ. 

χαλκο-βατής, ἐς ΙΔ ῬτομΖο ὑῃτοβἢ- 
οἰὰ, τεῦ Ῥσόησο ρανθιαθηῦ. 

πέπλημαι, ἐπελάσθην 

σταλ-), στελέω, 

Πιαα, 235..,86. 
ΓΝ ΑΝ τ ρες δωδεκάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται εὐθεδαι 425 

ΕΝ ΕΣ ῇ ΓῚ Ν ; 
καὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς πὸτ χαλκοβατὲς δῶ, 

7 έ ΄ "4 θ 3 22 

καί μιν γουνάσομαι, καί μιν πείσεσθαι οἰω. 
φ 27 7 2.». 2 7 , Ν ΄͵ 3 Σ ᾿ ἴων ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεβήσετο, τὸν δὲ λέπ᾽ αὐτοῦ 

’ 

χωόμενον κατὰ θυμὸν ἐυζώνοιο γυναικὸς. 
7 ξ 7 » 7 5 ΄ 

τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων. αὐτὰρ ᾽Οδυσσεὺς 430 
2 ΄ Ὁ“ Μἷ “ Ν μ. ; 

ἐς Χρύσην ἕκανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμβην. 

οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο, 
ς 7 Ν , 2. , 

ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ᾽ ἐν νηὶ μελαίνῃ, 
ς Ν { ΕΣ 

ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες 

καρπαλίμως, τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. 488 
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ΤΈΒΒΟΝ ΤΧΙΥ͂ [398.--400 

398. 420. δωδεκάτῃ (ἡμέρῃ) : 1009. ΤῊΘ ΕἸ ΒΙΟ ΔΒ 1ἴν6 80 [δ ἃ 
ὑμαῦ ὑμ6 ροᾶβ τη κα ἃ γαῦμοσ ἸθηρύηΥ βύαγ, ὕο ὀΘοιηρθηβαῦθ ἴον ὑπ ὑγοῦ}]8 

οἱ ροϊῃρ' ΟἹ Β.6} ἃ Ἰοπρ' 10. ΤΠ15 ὕνθιν ἀδ γ᾽ ΒΟ]ΟΌΓΩ. 18 811] ᾿ὐγοα ποθ 

ὈΥ ὑδ8 ρῬορῦ, ὕο τπᾶῖκθ ἸΠΟΥΘ ἱπργαδδῖνθ ΟΠ 1116 8᾽ ἱπδούνιγ, ἂμ ἴο 
᾿παϊοαῦθ μον ἀθορὶγν 18 τοβθηὐσηθηῦ ἢδα ἰαΐζθη πο] οἱ 15 Ο]6 Ροίῃρ. 

426. τοι; 997. 

427. δίω ἀο65 ῃοῦ ΤΥ Δ γ αἀοαοῦ οὐ ὑη6 γῬατὺ οὗ Τ κοῦϊβ, θα 15 ὕο θὲ 

Ἰοοϊκοα ΡΟ; γδύθι ἃ8 811 βχρυθββῖου οὗ θν ὀοηῆάθδηοοθ 1 ὑΠ6 Ουδοοχηθ, 
428, ἀπεβήσετο : δθῦ, ποΐα 1, ἃ “Ὑϊχθα "ἢ δουιβῦ. 

429, γυναικός : 979,0, 

480. βίῃ: 1005. --- ἀπ-ηύρων [ ἀπαυράω] : ᾿Ἰτ 6 11., ἃ5 ΔΟΥ. --- ἀέκοντος : 987 

ΟΥ 994 (τοί ουσϊηρ ὅο .Α.61}11165), ΘΟΒΟΘ5. 0116 ἀέκουσα (Ποἔοχτηρ' ἴο 8.15618) 
οἱ ν8. 348, Δηαἃ ΒοΥνο 5 ὕο ὈσΊηρ' Οαὖ Το γ6 ΟἸΘΑΣῚν ὑπ6 ὶν τηαῦαδ)] δἰξθούοι. 

480-487. ΤΏΘ βόθῃβ ἴὼῺ (γγϑα ἰηύθσνθηθβ ᾿θῦνθθῃ ὕπηθ. ῬγΟΠΊΪΒ6 

οἱ Τοῦ δηα 105 0] Ε]Πυϑηὖ, ιια ὑΠῸ8 Πα] 5. ἃ Θχοθρύϊ οΔ}}} ΒᾺ108}}16 

δρίβοάθ ὕο ἢ6]} ΘΟ ΡΥ Ὁ..6 ᾿ηύθυνθηῖμρ' 1π|6 οἱ ὕγψογο 879. 

432, λιμένος : 992. --- ἱστία: ρῥυτ. (6. Βοιϊηογὶς 5110 μδᾶ Ἰ)7ῦ ὁπῈ 

5811), ὕο γιβαδ]ῖλχο 15 ΑἸ οσθαῦ ρῬαγῦθ; οἷ. ὑη6 ποθ οἡ τόξ (α), νβ. 40. 

8 188. 
484, ἱστοδόκῃ : 1009. --- προτόνοισιν : 1005. 

485. ἐρετμοῖς : 100. 

ΓΈΌΡΘΒΟΝ ΠΧῚν 

ΤΑ}, 43θ--ώ490 

399. 

400. 

βωμός, οὔ, ὁ (ῳ' βαίνω), αἰύατ, Ἰ)886, 

Γουπαδϑϊομι. 
ἑξείης ἴῃ ογᾶθυ, 1 στ. 

Ορέϊοπαί: 

ἐύ-δμητος, ἡ» ον Ὑ7611- Β 10. 

εὐνή, ἧς, ἡ θα, 5]6 0061, διῆόπου- 

βύοῃθ, 1δῖν, ἀ 6}, 

κῆδος, εος, τό ποθ, »υἱοῖ, β ]Π]}οΥ]ρ, 

οὐλο-χύτη, ἧς, ἡ Ῥουγοα-ουῦ Ὀδ]οΥ- 

ΘΟΙΊΙ. 

πολύ-στονος, ἢ; Ο, ΟΔΌΒΊΠΡ' ΤΠΔΗΥ͂ 8, 

σΤΌΔ1), ΥἹΟΙ ἴῃ ὙἼΟΔ1Ι8. 

ποντο-πόρος, ον Β608-ΘΌ] Πρ, 

ὑγδν ΘΥΒΊ Ρ', ΟΥ̓ΟΒΒΙ ΩΡ ὉΠ 6 588. 
568- 

ΝΟΟΑΒΌΞΑΒΥ 

πρυμνήσιον, οὐ, τό 

βου ῃ- ΠΔΎΨΒΘΥ, 

ῥηγμΐν, ἵνος, ἡ (τ ῥήγνῦμι ὈτΘα]Ο), 

ῬΘδοὶ, βγη, 5ΠΟΤΘ. 

ὑπέρ, ὑπείρ, αὐν., απ »Υ60. τοϊὰι σοη.. 

απ αὐ... ΟΥ̓́Υ, ὈΘΥΟΙΩ͂, ἴῃ ὈΘ6Π417} 

οὗ, οοποθυηΐϊηρ, ἅρόονο; ααῦὺ. 

ον; τοί, σοὴ. (ΟΠ) ΟΥ̓́ΘΙ, ἴοτ 

(Ὁ 6 88116); τοῦ, ασο.. ον θ᾽, αγοπά. 

Ἐχερνίπτω (νιβ-) (χερνίπτομαι), χερ- 

νίψω, ἐχέρνιψα, ἐχερνίφθην “ΨΑΒἢ 
1μ6 πᾶηᾶβ, ροὺσ Ἰιβύσαὶ τυδίθυ, 

Ῥυσιγ λῦμ Ἰαβύτα] τυ δῦρυ. 

βύθσῃ- 8010, 
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401- 402] ΠΟΜΕΈΙΟ ΟΕΒΕΚ 

401. Ἠδδα δηὰ ὑσδηβὶαῦθ: 

᾿παΐ, 4396-.0 

ἐκ δ᾽ εὐνὰς ἔβαλον, κατὰ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔδησαν" 438 

ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαϊνον) ἐπὶ ῥ ῥηγμῖνι θαλάσσης, 

ἐκ δ᾽ ἑκατόμβην! βῆσαν ἑκηβόλῳ ᾿Απόλλωνι " 

ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς “βη ποϊποπόροιο. 

τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς 440 

πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει, καί μιν περοσέειπεν " 

“«“ᾧ Χρύση, πρό μ᾽ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίβῳ θ' ἱερὴν ἑκατόμβην 

ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ᾽ ἱλασόμεσθα ἄνακτα, 
ὃς νῦν ᾿Αργείοισι πολύστονα κήδε ἐφῆκεν." ἡ 445 

ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δὲ δέξατο χαίρων 
παῖδα φίλην. τοὶ δ᾽ ὦκα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμβην 

ἑξείης ἔστησαν ἐύδμητον περὶ βωμόν, 

χερνέψαντο δ᾽ ἔπειτα καὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 449 

402. 486. Α5 ὑῃς ΟὙθοῖτβα ἃῖθ ποῦ ὕο τῇϑῖθ ἃ Ἰοηρ᾽ βύωγ, ὑΠΘΥ ΤΠΘΥΘΙΥ͂ 
ΔΏΘΠΟΥ ὑπο 5110, δηᾷ ἄο ποὺ ἄταν ἰῦ οαὖ οἵ {116 ψωῦθυ ἀρ ὑπο ἸΔη6,, 85 

ὕμου ψοι]ᾶ οὐμοσνῖβθ, κατὰ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔδησαν, 1.6. {16 5810 πῶϑβ τονϑα 

1 ὁ] οβθ ὕο ἰδηᾶ, δια ὑβθ ὑυσηοαᾶ δρουσμπα 80 ὑμπαῦ ὑΠ6 βύθσῃ ροϊυὐύοα Ἰδηά- 

γνγαγα. ΤῊ βύθυῃ ψγὰϑ ὑμθ) ᾿πϑδᾶθ ἑαϑὺ ὅο βῆοσθ ὈΥ͂ τῆϑϑῃβ οὗ ὑΠ6 βύθσῃ- 
ΟΘΌ]68᾽ (πρυμνήσια), Μ116 86 Ῥχγοῦγ ψ)ἷὲβ ρυθυθῃῦθα ἴσομι βηρίηρ ὈΥ͂ 

Τγθ818. οὗ ὑπ διηομογ-βύομϑβ (εὐναΐζ), οὐὐδομϑα ὕο οὁ80168 δπᾷ ὑβσγονῃ ουὖ 
ΟἿ ΟἸΌΠΟΣ 5146 οἱ 0ῃ6 5ῃ1Ρ ν18}} Γουγαχᾶ. 

438, βῆσαν: οδαδοῦνα, 1069. 

4ῶ39. νηός : 987. 

4410. ἐπὶ βωμὸν ἄγων: ο τηδῖκα ὑη6 ροᾶ ἃ ψὶύμ 655 οὐ ὑῃ6 ὑγδηβθούϊο ; 

οἵ. ““Ῥοΐογθ ὅπ ἔδορ οὗ ὅϑμον],᾽" ἴὰ 86 0. Τ᾽ ---- ἄγων, 1108, ποῖα 2. 

441. ἐν χερσὶ τίθει ἸΏΔΥ ΤηΘΔ ΠῸ ΙΏΟΥ6 ὕπδη “φαγθ το 16 ὉΠΑΓΔΕ 

ΟἿ; δ8 ἴῃ δηούμου βἰδαδύϊοῃ 016 Ῥοθῦ β8ὺ8 ἢ (λὲ βροϊδὴ) ῥα καὶ ἵππον ἄγων 

μεγαθύμου Νέστορος υἱὸς ἐν χείρεσσι τίθει Μενελάου. (ΒΕ Ξαγδ ἰο ὑγϑι5- 
Ἰαῦθ ὑπὶ5 βθιιύθῃοο ἢ) 

448. ἀγέμεν : 11. ὕο ἀθῃοῦθ ΡΌΓΡΟΒΘ, 1107, 10. 

444. ῥέξαι : 1η. το ἀθῃούθ Ῥατροβο, 1107, 10. --- ἱλασόμεσθα : 800. 
447. τοί [ὃ, ἢ, τό] : ποτΙη. Ῥ]ῸΣ. Πλδ50. 

449. χερνίψαντο: ὑῃδγ ταϑηθα μου Βϑηᾶβ, ποὺ Ὀθοδιιϑα ὑΠ6 Ὺ 676 

αἰτύγ, θὰαὺ Ῥδοϑαβο οὗ Ππ6 πϑοθβϑιῦυ οἱ δοτορ]υ!ηρ᾽ τγῖ Ὁ86 γο]]ρὶουβ ο6Υ6- 
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ΤΈΒΒΟΝ ΤΥ [403.--404 

ΤΔΟΠΥ͂, 88 ὑῃ6 τηοάθγῃ Βοχηδπῃ δύῃ ]108 56 ΠΟΙῪ παύου. “Απᾷ Φθμοναι 
ΒΡα 6 απο Μοβββ, βαυϊηρ, Τ Ποὺ 588] ῦ 8150 8 Κ86 ἃ Ἰᾶϑϑὺ οὗ Ὀτδ88, ἃπᾷ 
115 ἑοοῦ 4180 οὗ Ὀσδββ, ὕο γᾶ} 108] : δηα ὕῃοαυ 584] γυυῦ ννγαῦθυ ὑμοσοίη. 

ΕἘῸΣ Αδγοι δηᾶ ἢΐβ ΒΟ} 588]] σσαϑὴ ὑῃϑὶνῦ Πδηα5 856 {πεῖν ἰδοὺ ὑμογοαῦ: 
τ Π6Ὼ ὑῃ6 0 ρῸ ᾿πῦο ὑμ8 ὑδθθγῃδο]θ οὗ 8 Θομρυθρσαύίοι, [ΠΘΥ 58} ὑγᾶϑἢ 
ὙΠῸ} μαύρου, ὑμαῦ ὑΠ6 Ὺ ἀ16 ποῦ; οὐ ΘΙ ὑῃ6 0 ΟΟΤῚ6. ὭΘΔΓ ὕο 0Π6 8108 7 ἴο 

τηϊηϊβδύοσ, ὑο θυτῃ ΟἸουσ τηδᾶρ Ὁ ἤτα παῦο Φθῆονδα: 80. ὕΠΘΥ 5}8]] 
γγ8.5}} ὑμὶν Ὠδηα5 δα ὑποῖν ἔθοὺ, ὑμαῦ ὑηὸν ἀ16 τοῦ.» 

οὐλοχύτας : ὕΠ6 86 οὗ ΠΟ]6 ῬΔΙ]ΘΥΘΟΙΊΒ 15 ἃ ΒΌΓνΙγΑΙ, ἀπ ὕο ΤΟ] ΡΊΟΙΒ 
οοηδογνδίϊβιη, οἱ ἃ ἀἰβύϊ μοῦ] γ ῥυϊτη λον ργδοῦϊοθ ᾿Αὖ δὴ ΘΔΥ]Υ ἀΔΥ, Ὀθίογθ 

τηθ ἢ Καθ μον ὕο συμ ὑμῖν ργαΐπι, ὑΠ6Υ οὔἶογθαᾶ 10 ψο16 ὕο ὑμοῖσ σοάβ. 

1.8 οἰν:)ιζαύϊοῃ δαναμοθᾶ, γϑ] ρου β ΟΘΓΘσ Ομ 65, Ὁ} ὑμοἱσ βὐαῦϊο ὑθμάθηου, 

Τοχη δὶ 64 γοῦν Ἀπομδηρθᾶ, δηα 0]6 ὈΔ.] ΘΟ ΟΟΥΤ 5 ΘΓΘ 5011] οὔἴζογθα 

ὑο ὑμοῖγ ροᾶβ. Τὴ ὑῃμθ βαῖπθ ψ8Υ ὕπο ἔθαδὺ οἱ υῃ]θανθηθα Ὀσθδα δυο ηρ' 

ὑη6 οΪά Ἡδρτονβ ψὰ8 ῬσΤΟΡΔΌΙΪΥ ἃ βαγνῖνδ) οἱ ἃ ρυϊταῖθνε ργδούϊοθ, ἢ 67- 
164 ἔτοτῃ 8 βδύαρϑ ΒΘ ὕμου ῃδα ποῦ γοῦ Ἰθασηθα ὑῃ6 868 οὗ ΙθᾶνΘᾺ. 

ΠΌΡΟΝ ΤΙΧΥ 

παν, 450-461 

403. 

ἀρά. 

ἀν-έχω (σεχ-, σχ-), ἀνέξω (ἀνασχή- 

σω), ἀνέσχον (ἀνέσχεθον), ἀνό- 

χωκα, ἀνέσχημαι ΠΟ] ἊΡ, Γα156, 

ΘΒάΆΓΘ, 5. οΥ. 

αὐερύω (-Ξ ἄν-Εερνω Ξ- ἀξ-Ἐερνω: βμὲε- 

Ορζϊοπαί : 

ρυ- Ερῦ-), αὐέρυσα {(-Ξ ἀνεξερυσα, 

89.) ἅτ ἊΡ (ὑΠπ6 ποδά). 

δέρω (δερ-, δαρ-), δερέω , ἔδειρα, δέδαρ- 

μαι, ἐδάρηνἘ 511}, ἤδγ. 

δί-πτυξ, υχος ἀουὈ16, ὑποΐο]ά. 

ἐκ-τάμ-νω, ἐξέταμον οαὖ οὐὖ. 

ἐπι-κραιαίνω (κραν-), ἐπεκρήηνα 8ο- 

ΘΟΙΏΡΙ18η, Ῥογίοσιῃ, 1018} (ἢ 

δι α1101}}. 

ἠμέν οοτγγεῖ, τὐἱί, ἠδέ, ΒύτοΙγ, ὕγα]ν, 
οἢ ὑῃ8 οῃ8 Βεμᾶ, 

ἵπ-τομαι, ἴἔψομαι, ἱψάμην 

ΟΥ̓ΘΙΨ] 6] τὴ, ρα ]5ἢ, Ποῦ. 

ΟΥ̓ΆΒΉ, 

ΝΟΟΑΒΙΟΙΑΒῪ 

καλύπτω (καλυβ-), καλύψω, ἐκάλυψα, 

κεκάλυμμαι, ἐκαλύφθην ὁονοτ, ο0πΠ- 

668], ἢ1468, θην Θ]0Ρ. 

πάρος ΤΟΓΙΏΘΙΥ, Οἱ ο], Ὀαἔοτγα 18. 
ποιέτω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, 

πεποίημαι, ἐποιήθηνΈ Ἃἀ0, τηδῖτθ, 

Ῥϑυΐοσηι, δχϑοῦίθ, οὔσδβο, οἴ ϑοῦ, 

ΓΑ βῃϊοη, [1], γγοάποθ. 
προ-βάλλω (βαλ-, βλη-), προβαλέω. 

προέβαλον, προβέβληκα, προβέβλη-. 

μαι, προεβλήθην"Σ οδδί, τῆτονν - 

Του ψαγά, 
σφάζω ᾿(σφαγ-), σφάξω, ἔσφαξα, 

ἔφσαγμαι, ἐσφάχθηνί οαὖὺ ὑπὸ 

ὑμγοαῦ, 5]ααρ δι, 5] γ. Ὁ 

ὡμο-θετέω, ὠμοθέτησα ρ͵]δο6 ΓΔ 

γηθδῦ ὍΡΟΙ. ὌΣ 
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405-406] ἨΟΜΈΒΆΙΟ ΟΒΒΒΚ 

Τουϊναθῖνοα - ορὶ-ἀθγιηΐδ, ῥδομγ- ἄθττῃ, ὑαχὶ-ἀθυτηϊδύ, ἄθ᾽- 
τηϑίο-]ΟΡΎ ; αϊ-ρύγοι ἢ ϑα-οαϊγρύαβ, δροτοδίγρϑθ, -οαἰγρῦο; 

Ροθύ. 

ἀὐσδ. οδα δια ὑσταμβίαίζος 

Πα, 2503461 

τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών" 460 

- κλῦθί μευ ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κώλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιδ τε ἶφι ἀνάσσεις " 
ΙΝ δ »,ΨἘοΠΨ ΠΑ. ; » ᾽ 7 ἣ ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμεῦ πάρος ἔκλυες εὐξαμένοιο,ν. 

ΦπειΠὃᾶςρς... 

τίμησας μὲν ἐμέ, μέγα δ᾽ ἔψαο λαὸν ᾿Αχαιῶν: 
ἘΣ Ψ Ν - ΣΌΣ ’ » ὃ : ; ηὸ ἐτι καὶ νῦν μοι τοὸ ἐπικρήηνον ἐέλὸωρ᾽ 488 

μὰ ἴω »" 3 7 Χ »ἤ ᾿;) 

ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. 

ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
3... «ἡ , ,,. κ ΝΣ γ , 

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο καὶ οὐλοχύτας προβάλοντο, 

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 
᾽ὔ 2.» , 7 ,ὔ 2 Γ μηρούς τ᾽ ἐξέταμον κατά τε κνίσῃ ἐκάλυψαν 460 

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 

406. 450. ἀνασχών : 566 ὑπ6 ποθ οὨ νβ. 861. -- τοῖσιν : 997. ---- μεγάλ᾽ 
(α) : 780-781. 

451. 

4δ2. 

458. 

454. 

4. 

450. 

467. 

μευ: 984. 

Τενέδοιο : 98. 

ἐμεῦ : 984. 

ἐμέ: δ25. ---- μέγα: 780-781. 

μοι: 997. 

Δαναοῖσιν ; 997. 

τοῦ: 984. ΟΌδοτγα ὑμοῦ ὑῃ οἱ τυλοδῦ 565 ΘΧϑοῦΥ ὑῃ 86 βδσζῃθ 

γνοΣ δ ἰὴ ρϑαΐηρ Ὁ815 ὈΤΆΥΘΥ 85 δ6 ἀϊα τὶ ὑμ8 μα πὶ ΨΈΪΘΗ ΒΘ Ῥταγϑά ἴοσ 

γΘΏρθδη086 προὰ ὑμ6 ατϑοκβ (σ8. 957 1.), δηᾶ ζασθβθυσουθ 76 ὅτ ὑοϊᾶ ἴῃ 
λάθη σα ]γ ὉΠ 6 βαχὴθ οσᾶβ δὖ ὑῃ8 θῃᾶ: τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος ᾿Απόλλων. 
ΤΏὰ5 ὑῃο Βθοοῃᾷ ῬΧΑΥΘΥ 15 Ἰηθηᾶθα ὈΥῪ ὑμ6 ρορὺ ὕο ϑοῦο ὑμᾳ ἔτϑὺ, δηᾷ ἴο 
Ὀτίμρ᾽ ὑ1ι15 δι δαύϊου τοτο νἱνια]γ Ὀϑίοτθ ὑη6 χη 485 οὗ 18 ἤθᾶσθσθ 15 
ἐαυ Βηθ5 ἃ ροοά Θχϑιρῖο, δηᾷ {86 τοῦ ἴῃ ΒΌΤοΟΡοδα Ἰϊδοσαύατο, οἱ τυιβοῦ 

15 ἘποῦΤα 85 ἃ Ῥϑ]!ποάᾶβρ. 
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ΤΌΒΒΟΝ ΤΧΥῚ [407-409 

ΠΡΌΒΟΝ ΧΥῚ 

ταν, 402-470 

401. Ορίϊοηαί : 

408. 

, αἴθ-οψ, οπος Ὀτιρῦ, Βῃϊπίηρ, 

δαί-νῦμι, δαίσω, ἔδαισα"" (ἐδαισάμην), 

ἐδαίσθην" (ὦ δαίς) [θαδὺ, θδῃ- 

ααρῦ, φηὐογ αΐῃ. 

ἐδητύς, ύος, ἡ Τοοῦ, ἔοοᾷ, οοθησ, 

ἐπι-στέφ-ω, ἐπιστέψω, ἐπέστεψαξ 

(ἐπεστεψάμην), ἐπέστεμμαι, ἔπε- 

στέφθην"" Βυγτουπα, δηοίσοϊβ, Π1] 

Ὀυϊμαμἶτρ' {Ὰ]]. 
ἔρος, ου, ὃ ἴονθ, ἀθβ:γθ, Ῥ8 5510}. 

κοῦρος, ου, ὅ γο Ρ᾽ Π18 11, Π0}0]6. 

κρητήρ, ρος. ὃ τηϊχίπρ' θον}, ῬΌΠΟΝ 
ῬΟΝ]. 

λείβω, ἔλενψα ροῦν ἃ Πα ὔϊοι. 

μῆρον, ου, τό ὑξὶρῃ-θῖθοθ, ὑΠ10}- 

Ῥο!Β. 

ΝΟΟΑΒΟΙΑΕΥ 

μιστύλ-λω 5166, οαὐ το ὈΪ8. 

ὀβελός, οὔ, ὁ 5ρὶῦ. 

οἶνος, ου, ὁ (Εοῖνος) ΨΊΧΕ. 

ὥπτησα, ὠπτήθην οΟ0Κ, 

τοδιδῦ, δ Ϊτ 6, 

πατέομαιἘ {(πατ-, πατε-), ἐπασ(σ)ά- 

3 ᾿ 
οπτατςτο ᾽ 

μὴν, πέπασμαι φαΐ, [66α. 

πεμπ-ώβολον, ου, τό ἤνθ-Ῥτοηρθᾶ 

ΤοΥΐς, 

περι-φραδέως ΟοδΙρία]) γ. 

πόνος, οὐ ὃ ὍΟΥκ, Ιἀροσ, ὑο]], 

Σ ΠΟΌθ]6. 
πόσις, ἰος, ἡ αἀὐϊπκ(ρ). 
ποτόν, οὔ, τό τίμα]. (Πρ). 

σπλάγχνον, ου, τό νγϊνα]5, 85] 6ῦ8. 

σχίζη, ἡς, ἡ Βρ110 ψνοοά. 

᾿ουιναύννοβ : 661-016; ύβρῃρῃ ; ΕἾΤΟΒ, ϑυοῦϊο ; οταύθυῃ 621: 

βΘΟ-ΡΟὨΙΟ(β, 8}} ; Βυγα-Ῥοβίατα, ρούϊοῃ, ροὐδ]6(3): βρΡΙΘθ. 

409. θβα δηαᾶ ὑτεηβίαῦθ : 

Τπαά, 468--..7Ὸ 

καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζης. ὃ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἶνον 

λεῖβε" νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν. 
» Χ Ἴ ι΄. -- Χ σ᾿ τ᾿ ἢ χ» ’ τοῦ 

᾿ αὕταρ ἐπεὶ κατὰ μῆρα. καῇ καὶ σπλάγχνα πᾶσαντο,. 
, : τῷ ᾿ Ὁ ΡῈ - 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀβελοῖσιν ἔπειραν, 468 

᾿ ὥπτησάν. τε περιφραδέως, ἐρύσαντό ἔντα . ὥπτησαν τε περιφρ ς; ἐρύσαντό τε πάντα. 
: " .. 7 γι αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαῖτα 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 

ἘΠῚ 51 ΘΟ ΔᾺΡ ΄ Χ ἮΝ ΄ γω. ἡ [ῳ αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 410 
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410-412] 

Α Οξμβύαν ΟὝΡΒΕΑ ΙΒ 

ΔΙΌ βουτηῃ οὐ σαηᾷία, Ονθίο 

ἀ Τγθβοο-ρ απ ῃρ το ἔμ 6 

Ῥάϊαοθ οὗ σμόϑδαβ. ΤῊΘ γοὺπίι 

ΟΔΥΥΙΘᾺ ἃ 5|ΠΥ 6. 6} ΟΥΠδΙΏΘ ἢ 6 

ὙΠ ροΙΪᾷ. ΗΒ νγαῖϊδύ 15. ὩΡΒΕΥ 

ἄγαν 10 ὉΥ ἃ ρἰγᾶ]6, Ἀ18 Ἀ8]ν 15 
ἀλγκ αηᾷ ΘΌΤ]Υ ; ΕἾΒ ῬΓΟΏ]Θ 18 δ]- 

τηοϑύ οἰδδϑίοδν αὝὙϑοκ, 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

410. 462. αἴθοπα μοῖνον. --- ἐπί ; 1048-- 

1049. 
468. χερσίν: 1006, 1009. 

404, κατὰ μῆρα κάη: τ0γα οσοπδωμιοά; 

βίῃοθ ὕμθΥ ΜΘῚΘ ἔοσ ὕμ6 ροαβ, Μ}18116 8 “ψου- 

ΒΏΪΌΟΥΒ ὑαβύθα οἱ ὑῃ6 νδυύϊοῦβ ρασὺβ 1 οΥ͂ΘΥ 

ἰο μΒᾶνγθ ἃ 58μᾶγθ ἴπ μ βϑοσίῆορ. --- κατά: 
1048-1049. 

4ἀθδῷ. τἄλλα: ΟΥΔ515, ὅ87. 

407. πόνου: 987. 

408, δαιτός : 980. 

409. πόσιος, ἐδητύος : 9719, ὃ. 

410. ποτοῖο: 989ῶϑ. ΤῺ ψίμθ τγῶβ τηϊχϑᾶ 

Π0Ὸ0 ψαῦου, Ἰαϑὺ ἃβ8 185 ὕπ6 σαβίοτη 81 ΟΩΡ' 
ὑπ ρϑαβδυῦβ οὗ τηοᾶθσῃμ αυθθοθ. “Ἢ ΕὟΣ 85 1Ὁ 
15 αν] ἤο ατὶηϊς ὶηθ ΟΥ δῦΘΥ 8]0}6: 

ΔΑ 85 Ὑ1Π6 τα ρ]Θα τ 10}} πσαῦθυ 15 Ῥ]θαβϑαιῦὺ 
ὡα ἀρ] ρ θοῦ μα ὑᾶαδβῦθ: ονϑὴὰ 50. ΒΡΘΘΟἢ 
βογ ἰσαγηθα ἀθ]ρηύθυη 86 θαὺβ οἵ ὑμϑιὴ 

ὑμπαὺ τϑδᾶ ὑπὸ βοσγ." ΤΠη6 ατϑοῖκβ ἀδι8}}Υ 
᾿τηἰχρᾶ ὕμοιη ἴῃ ὑμβ Ῥσορουθύίοῃ οὗὐ ὕθυθα 

Ῥαχύβ οἱ ψῖὰθ ὅο ὕνο οἱ ψοΐθσ; Ραὺ {88 

γνορὺ Ηφβιοα σϑοοσωσαθη δ οὴ6 ρασὺ οἵ στ ]ὴ6 
ἰο ὕμτθθ οὗ ψαῖθοσ. Ὑ86 Ἰδίϑθε. ἄσθϑξβ, ῈῸ 

Ἰφοκοϑα ἐπ6 βύθσῃ βίγ ]]οἷτΥ οἱ ὑπα ταϑῦϊο ροσϑῦ, 

οἸαϊτηθα ὑμπαὺ ὑμ185 νου] ὈΘ6 τοῦθ βαϊία ]6 85 

δι ἀυῖη]ς ἔοσ ἤ51165 ὕΒδῃ ἔου ταθῃ. 

ΤΕΗΒΟΝ ΤΧΥΤῚ 

411. Ορίϊοπαί : 
Τιτὰν, 471-479. 

412. ΝΟΟΑΒΟΒΑΗῪΥ 

ἀν-ἄγ-ω, ἀνάξω, ἀνήγαγον, ἀνῆχα  , ἐπήρχθην Ραρίη, Ῥϑυύξοσῃυ ὑμ8 

ἀνῆγμαι, ἀνήχθηνεΕ 684 ἐοτίμ, ᾿ ἰητϊδῦουν σἱθθ8. 

βϑοὺ οαὖ, ΡῸ ἔογύϊμι, αὐἱνθ, ΟΔΥΥΥ. ἠέλιος, οὐ, δ᾽ 511}}.. 

δέπας, αος, τό σὰ, ΡΟὈ]Θῦ, ἦμος ὙΠ16 1. 

ἐπ-άρχω, ἐπάρξω, ἐπῆρξα, ἐπῆργμαι, ἠρι-γένειος, α, ον ΘΑ γ-Π ΓΈ, 
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ΓΠΈΘΘΟΝ ΤΧΥΤῚ 

ἬἪώς, Ἢόδος, ἢ οβ, ροάᾶθβ5. οἱ 

ἄδνγῃ, ἀν. 

ἴκμενος, ἢ, ον ἔδυ ου  Ὁ]6, ΘΙ] ΟΟΤΏΘ, 

κατα-δύ-ω, καταδύσω, κατέδυσα, (κατ- 

ἐδῦν), καταδέδυκα, καταδέδυμαιξ, 

κατεδύθηνἙ ρῸ ἄοψῃ, 51}}ς, βϑῦ, 

αἴτγνθ. 

κνέφας, αος, τό ἀδηίτη 655, ηϊρηῦ, 
ῬΊΟΟΙ. 

κοιμάτω (φ κεῖμαι), κοιμήσω , ἐκοί- 

μησα, ἐκοιμήθην (1}]] ἴο) 5166}, 

ΒΙΆΤΩΘΘΣΙ, 116 ἀΟΎ. 

μέλπ-ω, μέλψω , ἔμελψα Ἐ βῃηρ, ἀδ 06, 

ἤγτηῃ, ομδηῦ. 

[413..414 

μολπή, ἧς, ἢ ἄδποθ, βοῃρ, βἰ ηρίηρ, 

Ἀγτηη (9), ἀδηοῖηρ. ἷ 

νωμά-ω, νωμήσω Ἐ, ἐνώμησα αἸδύτΙ αΐθ, 

δρρογίϊοιι, ῃδηα}θ βϑ811γ, Ὀσδη- 

Α15}. 

οὖρος, ου, ὃ ὈΓΘ6Θ6ΖΘ, Ὑ1Πη4. 

παιήων, ονος, ὁ ῬάΘ41),, ΒΟΏΡ᾽ Οἵ ὈΓΔῖ86. 

παν-ημέριος, ἡ, ον 81} ἀΔΥ Ἰοῃρ. 

ῥοδο-δάκτνλος, ον ΤΟΒΥ- ἢ σ Γθα, 

τέρπω (τερπ-, ταρπ-, τραπ-), τέρψωἘ 

(τέρψομαι), ἔτερψαξ (ἐτερψάμην), 

ἐτέρφθην (ἐτάρφθην, ἐτάρπην) 

Ῥ]6α86, ἀρ] σύ, βοὐυϊϑίγ, δαΐθ, 

ΟΠ ΔΩ, ΓΘ] οἱ ο6. 

Πουϊνψαθνοϑβ : ὀθιηθύθσυ ; ἡμοαο-ἀθῃα τὴ ; ἀδούυ] (10). ρύθτο- 

αἀδοῦγ! ; θυ 81:-ὁῃούθδῃ. 

418. Ἐρσδὰᾶ δῃηα ὑγδηβαίθ. , 

“παΐ, 271--...)9 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν, 471 
ς »Ἶ ’' “Ὁ Ν τ ὰ οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο, 

Ἀ 3 7 , “ 2 ΄ 

καλὸν ἀείδοντες παιήονα, κοῦροι ᾿Α χαιῶν, 
τ ς» -ῶνχν 7 ,ὔ 2 Σ ΄ 
μέλποντες ἑκάεργον " ὁ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων. 
ἦμος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν, 4718 

δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. 
ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάμοτυλος Ἠώς, 
καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνάγοντο μετὰ. δτρα το εὐρὺν ᾿Αχαιῶν" 
τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὐθοῖ ἵει ἑκάεργος ᾿Απόλλων. 

414. 471... πᾶσιν , 9396. ὩΣ ἘΥΞΊΕΥΝ 1006. --- ἐπαρξάμενοι τοΐοΥγ5 ὕο 0ῃ68 

Ῥαδρί πηΐπρ' οὗ ὑποὶν τ ρίουβ σου ἢ, Μ10 1} ὑγὰβ ρογξοστηθᾶ ἴῃ {1118 6886 
Ὁ Θ8οῇ οἱ ὑῃοβϑ ῥγϑβθηῦ ῬΟυΤηρ᾽ ἃ ἴθ αΥΟΡΒ οἱ ]1Π6 ΤΥῪΌΤῚ 1115 ΟΡ 85 ἃ 

ἸΠραύζοῃ. Ὀθέογθ ὑπ6 ἀτϊηκίηρ Ῥαρᾶπ. ΤῊ ἸΠαύϊοῃ δουγδβροπάθα 0 {}8 
ἐς ἅγτηκ ΟΥ̓ ϊησΒ᾽» » 86 ΟἹα Τὐδῥαταθηθ. “1 Ὁῃ6 ΠΟΙΥ͂ Ῥ]δοβ βῃδ)ῦ ὕῃοὰ 

οαα88 ὕΠ.6 βίσοῃρ 8 ο Ὀ8 Ῥουτοᾶ υαἱὖο βου ἴοσ ἃ ἀτῖπκ οὔ ουϊηρ." 
ΤΠ6 ΜΟΙΒΕΙΡΡΘΙΒ᾽ Φμ8 βλαγεὰ ὑμεῖὶν ἔοοά δῃᾷ ἀτίηῖς (οοιημηα οι) ὙΙῸᾺ 

Ὁμοῖν ροᾷ. Αοοοταϊπρ' ἰο ῥτϊ ταν 1488, [μο586 Ψο δαὺ οὐ 0116 βᾶτηϑ Ἰοδΐ 
δ 4 αὐ οὐ [16 βᾶῖὴβ ὁ ρ ὈΘοοσηΘ οἱ {Π6 βδ1ὴη8 ἤ685} δηᾶ Ὀ]οοά νι βθη {868 
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415. 416] ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΕΈ 

ξοοά 15 δϑβίχαϊ]δῦθα ᾿ῦο ὑμὶν Ὀοᾶϊθθ. Τ}186 σου ]ᾶ ὑμ5 οϑυδὈ]]8} πᾶ 
ταδλτύδιτι {86 βίτοηροϑῦ ῬΟΒΒΙθ]6 Ρομπᾶ Ὀθύνθθῃ ὑμ6 αἰνιηῖῦγ δηα ὨΪ5 

γγΟΥΒΕΡΡοσθ, “ΤὨΘ ΟΡ οὗ Ὀ]δββίμρ' ΠΟ ἢ γ76 1655, 15 ΤΌ ἩΟῦ ἃ ΘΟΧΩΙΠΌ Ὁ 

οἱ {8 Ὀ]οοᾶ οἱ ΟἸτιϑὺ ἡ ΤΏ Ὀγοδᾷ 161. τὸ ὈσΘδκ, 15 1 ποῦ ἃ ΘΟΙΩΤ ΠΟΣᾺ 

οἱ με Ροάγ οἱ ΟἸ τῖϑῦ ἢ δϑοϊηρ ὑμβαῦὺ 6, 0 ἃ.Θ ΤΥ, ἃ. 6 16 ᾿γθϑᾷᾶ, ὁπ 8 

Ῥοάγ; ἴον ᾿γ 811 ραυύῦδκϑ οἵ 886 οπα ὑγυρδᾶ." “Βαυῦ 1 βΑγΥ ὑμαῦ ἐς ὑδμηρϑ 
1. 0η6 Βοαύμθῃ δϑουῖῆοο, ὑΠ6} ΒΔουΊῆσο ὕο ἄθν1]5, δᾶ ῃἡοῦ ὑο σοᾶ : δῃηᾶ 
Ἱ που]ᾶ ῃοὺ ὑμαῦ γα βῃου]ᾶ ἢδγὸ Θοτωτπιμῖοι τι α6 0115, 

472, μολπῇ: 100, ὐδδ δοηφ αὐ ἄαποο. Θϊηρίηρ Ὠδ5. δψαγβ Ὀ6ΘῺ 

Ἰοοϊζθᾶ ὩΡΟῺ 88 ἃ ϑβαϊα Ὁ]8 ἴουπὶ οἱ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ ἔῸΥ Ρ]Θϑβίηῤ ἃ αἰν ηλύγ. 

ΔΘ Πρ᾽ αἶδὸ γὰ8 ἴομρ ΘΟΠΒΙ ἄροτρα ἃ [ου Οἱ το] ρου 5. ΘΧΘΤΟΪΒ6, δα 18 
501} Τουμᾶ 85. 50.0}} Διποηρ᾽ ἸΏΔΉΥ͂ βαγαρθ ὑσῖρθ8. “Τοῦ 0π6 οὨΠ]αγθῃ οἵ 

Ζῖομ Ρ6 7ον ἦα] ἴῃ ὑποὶν ἰηρ, Τωϑῦ ὑμθηλ Ῥγδῖβο 18. π8η16 1 {πη6 ἄδηοθ: 

Ἰοὺ ὑμ θὰ 51: Ῥγαΐβθθ αμῦο πήχη 10} 06 ὑϊγλ ὉΓ6] δπα πῃ μΡ." “Απάᾶ 
Τανι ἃ ἀδηοορα Ὀοΐογτθ Φθηονδὴ δ 8411 Ὠ15 τηϊργὐ.᾽» 

. 478. παιήονα: 1012 (παΐω, 5ἐγ116}: οΥΡΊ41]γ}7 δὼ δρ ὑοῦ οἱ ΑΡο]]ο, 
ὑμ6 “βυυ κου," “Ὀραύθυ," κγάρρου," ὙὴΟ 6815. ὈΥ 815 τηδρὶς βύγοϊσθ. 

ΤΏΘ ὑἢ8 βοπρ μανηρ ὑπὶβ ψογὰ ἃ5 ἃ τ ῖτδῖι ; οἱ. “Τὰ ΤΘαμ,,᾽" ἃ Ὦγυπ 
οὗ ὑμαπκϑρινίηρ, Μ ΒΙΟΙ 15. ἃ ὑγρ8 οἱ βοὴσ 50 πϑτηθαᾶ ἔγοτῃ 105 ὀρϑμϊηρ 
ὙΟΣαΒ : ΚἼἸὸ Ἰδϑαχη Ἰδα ἀδηλ85.᾽ἢ 

474, μέλποντες κεκάρξεργον: ργι(δίη ἰδ6 γρδο-ισον ο} τοι βοτὰ απὰ 

ἄαποο, ὑγιαὺ 15, δ᾽ ρΊηρ' ἃ Βοὴρ οὗ ψ θοῦ ΑΡο]]ὺ νγὰβ ὑπ6 ὈΏΘΙηΘ, ρυδίβιηρ' 
ΑΡΟ]]Ὸ ἴῃ βοηρ δα ἄδησθ, 86 τηοϑὺ ἱτηηγογύαηῦ ραγὺ Ὀθίηρ' 6 ἄδηποθ. 

ΤὮΘ ροά οδὴ θδ} {116 βΒοηρ' δια 566 ὅπ ἄδῃςρ, δἰ μοιρο ἨΘ 15 18 δι ΨΑΥ͂ 
ἴηι π86 Ιαπᾷ οἱ {π6 ΕΠ ΒΙορίδηβ (ν8. 424). ---- φρένα : 1014. 

477. ῥοδοδάκτυλος : {Π6 οἸἃ γορῖδ μαᾶ ορβουνϑᾶ 0}8 Ἰοὴρ' βύγθδχωθυβ οἱ 
ὑδμ6 ρθὺ οἵ ραγ]γ ἄανι, ἀμ ὑμ81} πϑύϑὺ ἔ81]1ηρ᾽ ἰδοῦ δα Ὀϊούιγβα ΒΘ τὰ 
ἃ5 ὕ8:6 ΤΟΒῪ βΠΡΟΙΒ οὗ ἃ Ὀθϑαῦ τ] σοααθ88. 

ΠΘΒΟΝ ΤΙΧΥ͂ΠῚ 
Τὰ 1 ᾺΡ; 480-489 ᾿ 

416. Ορέϊογαί: Ὅν ἩΓΕ 

416. νοοΑβυκάηῦ. 

ἄνεμος, ου, ὁ 114, Ὀ͵66ΖΘ. ᾿Π ἕρμα, ατος, τό Ὀθᾶτα, ῬΓΟΡ, Βα Ῥουῦ. 

δια-πρήσσω (πρηκ-), διαπρήξω, διέξς ἤπειρος, οὐ, ἡ (Πλα:})] απ, οομὐῖ- 

πρηξα, διαπέπρηγαϊζ, διαπέπρη- Ὠθϑηῦ. 

γὙμαι7, διεπρήχθηνί 9Ὁ δοΙΌθ8, θέω (θευ-, θερ-), θεύσομαι ΤΌΙ, Βρθοᾶ. 

Ῥαᾶβ8. ὑῃγοαρἢ, ὑγάνγθυβθ, ϑοοοῖη-ὀ ἰάχω (εΕιξαχ-, Ειραχε-), ἴαχα Βῃοαυύ, 

ῬΊΒΗ, Ῥᾶ 58 ΟΥ̓ΘΣ. ΠΟ], ΤΟΥ. 
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ΓΠΈΕΒΒΟΝ ΤΧΥΤΠῚ 

κῦμα, ατος; τό πᾶν6, Ὀ1ΠοΥν. 
λευκός, ἡ, ὄν 1ΐ6, Βϊτατιρ, 
μέσος, ἡ: ον τηΐαα]ς, τα] δύ, τα ϊΆτη. 

πετάννυμιἙ {(πετα-, πτα-), πετάσωξ, 

ἐπέτασ (σ)α, πέπταμαι, ἐπετάσθην 

βύγ ο ἢ, 5υτθδα (οαὐ), ἈὨ 1], οχ- 

Ρδῃά. 

Πηλεύς, ἢος, ὁ ΤῬ6] 608. 
πορφύρεος, ἡ; ον ἀΑΤΚ, ΡΌΚΡΙΕ, νῖο- 

16, ρ]]δύθπληρ,. 

Τ)ου νούιγοβ: 

411. ᾿δαα δῃὰ ἔγϑηβίαῦο : 

[417-418 

πρήθ-ω, πρήσω, ἔπρησα Ὀ]ον, Ὀυτη, 

Ἰηῆδύθ. 

σκίδιναμαι δοαύζϊοτ, αἴΒΡΟΥΒΘ. 

στεῖρα, ης, ἡ ουνενναῦοσ, βύθῃ. 

τανύτω (70 Υ τνινυ-ω, 597--.5θ98), τα- 
νύσω, ἐτάνυσ(σ)α, τετάνυσμαι, 

ἐτανύσθην εὐτούο!, Ρ]Δο6 δ] οηρ. 
ὑψοῦ Π1Ρ1). 

ψάμαθος, ου, ἦ 5δῃᾷ (οἱ [86 Ῥ686}), 
ἄμη6. 

ΔΏΘΙΠΟΏΘ ; ῬΟΥΡΏΥΤΥ. 

Πίαὰ, 480-.59 
“ 3 ἤ Υ͂ 

οἱ δ᾽ ἱστὸν στήσαντ᾽ ἀνά θ᾽ ἱστία λευκὰ πέτασσαν " 480 

ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα 

ἀμ: πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης"; 
ἢ δ᾽ ἔθεεν κατὰ κῦμα οἢ ΤθῚ σον ΘῈ να 

αὐτὰ ἐπεί ῥ᾽ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾽Α χαιῶν, 
“". » Ὁ ΄ ΣΌΣ 7} ͵ » 

νηώ μὲέεν οὐ τε μέλαιναν ΕἼΓ ηπείροιο ἐερνσσαν 

ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ᾽ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν, 
᾽ Ἀ » 2} ᾽ Ὰ 4 ν ΄ 

αὐτοὶ δ᾽ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε. 
; 

αὐτὰρ ὁ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισιν 

διογενὴς Πηλῆος υἱός, πόδας ὠκὺς ᾿Α χιλλεύς. 

418. 478. κατά: οὐοῦ αραῖπϑί; 0 
480. ἀνά: 1048ὃ- 1049, 

. 495], μέσον ἱστίον : 

1048-1049. ΟὩ6. --- ἐν, ἀμφί: 

άδ2, στείρῃ: 

{16 τεϊ ἀϊ6 Ὁ ἐπ 6 βαῖ!. 

1009. -- νηὸς ΠΕ ΤΠ 

489 

ἘΠ6 Ἠοιχηοτῖο βῃ}Ρ δᾶ Ρυὺ 

979: 1; 994, ἴῃ ὑΠ6 ὑγταηϑί ϊουδ] 

βίαρθ θύνγθθῃ {μ6. ἀδβρθηδθῃῦ φϑηϊδῖνο (ἢ 0Ππ18. οαδ6 ὑπ ρϑῃϊθνα οἵ 
Ῥοββθβϑῖοι) δηἃ 86 σϑηϊθγα δβο] ἴα. --- πορφύρεον : ἃ Ὑ7811-Ἐπονγὰ ΟἾΔΙ- 

δοίουϊβύλο ΟὗἩ Τα ΠΥ ὑσορίοδ] δια ΒᾺ Ὀὕτορ δ] νγαῦθυβ. 
488. 1019. κέλευθον: 

485-486. ΟΌΒοτγα ἐμ Υμγιμο δὖ {86 δμᾶ οὗ 0Π1686 ψ 6.868. 
486. ὑπό: 1048-.:1049. 
489, υἱός : 1178, ποίθ. ἜΠῚ15 ΨΘΙΒ6 18 ἸΏΘΤΘΙΥ ΣΡ] δύοτυ 814 ἀ6Β011}- 
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419.421] ἩἨΟΜΈΕΙΟ ΟΕ Κ 

ὑϊγα οἱ ὕΠ6 ὁ ἴῃ νβ, 488, ΤΏ ροοὺ ὈΓΙΩΡΒ τ5 ὈΔΟΙς [ῸΓ ἃ τηοτηθηῦ δηᾶ Ἰοὺβ 

5 δύο δηούμου ρ]τηρδα οὗ Α6}11165 ἴῃ 15. ΒᾺ 116 σωῦῃ, οἴου Ἰρανίηρ 

Ὠΐτη ἴογ ἃ Ἰοηρ ρουϊοᾶ. Ὑ8 Βᾶγθ 811 1χ]}}γχαῦϊοι 1) ὕμθβα ὡηᾶ π6 ὑἘγ86 

Το] ον ηρ' νουβθ5. ὑμαῦ βϑυθσὶ Ὀαύν]68. δια ἀββθῖα Ὁ]165. ὕοοὶς Ῥ]δοθ ἀὈτΊηρ' 

{815 Ἰηϑού νυν οἱ ὑη6 Ἰθδᾶϊπρ' ομδγωοῦοσ οἱ Ὁ} 8 Ῥόθῃ), αὖ ψι} τ μαῦ δαο- 

685 Ὑ6 8΄Ὸ οἼΨΘΩ ὯΟ 1} 01 Φ Ό]Ο1) ΠΘΥΘ. 

ΠΕΒΟΝ ΠΧῚΧ 

1πιαν, 490-409 

419. Ορίϊογιαί:. 

420. 

ἄκρος, ἡ, ον 5μᾶτρ, Ὠϊρῇ, αὐῦοτ. ' 

ἄρχ-ω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθηνἢ 
Ῥϑρίῃ, Ἰθαᾶ, σὰ ]6, 6 Βγϑῦ. 

ἄτερ, το σοπ. 992, ἀρατῦ, ΤΥ 

Τγότη, υυιὑμπουῦ. 

αὖθι ἮδΥΘ, ὕπεγθ, 

ὈΪ866. 

ἀντή, ἧς, ἡ Ὀα 6 ΟΥ̓, ἡγᾶτ- ΠΟΟΡ. 
εὐρύτοψ, οπος ζαγ-ὑΠππαοτῖηρ, οὐ 

ὑψιβρεμέτης ; ([8τ-8θ61ηρ ὃ). 
ἐφετμή, ἧς, ἡ οοΙηϊηδηά, Ὀαμ δῦ, το- 

απρβῦ, ῬΥΘΒΟΥΙ Ρ 1ΟΏ. 

ἠέριος, η, ον Θ1]γ (11 ὑδ6 αἰθνα ἠρὴ, 

(ο]Δα 1ῃ ταἱϑὺ 9). 
κορυφή, ἧς, ἢ ῬΘΑΪτ, Βατητοϊῦ, οτ δῦ. 

ἴθ ῃ6. βϑῖηθ 

ΝΟΟΑΒυΓΑΗῪ 

Κρονίδης, ἀο, ὁ δΒοη οἱ ΟτΟΠΊ5, 
Ζες. 

κυδι-άνειρα ἤδη. α(ἰ]., Ταϑ- ΘΠ ο- 

ὈΠ1πρ᾽, ὈΓΙΠΡΊΩΡ' ΘΊΟΓΣΥ ὕο Τη6Η. 
λήθ-ω, τοὔϊο σόη., 984, Θβοᾶρθ {ῃ8 

ποΐΖ66, Ὀ86 Δα θη ; πιῖα. Τοτγροῦ. 

ποθέ-ω, ποθήσωἜ, ἐπόθεσα (ἐπόθησα Ἐ), 

ὙΘΔΙῚ, ἸΟπρ ἴοσ {(σγαὺ 18. 18οῖς- 
19), ἄθβί στ, ̓ δοῖς, 158. 

πολυ-δειράς, ἄδος τηδηγ-τϊαροᾷ, τὶν 
ΤΉΔΗΥ͂ Ο1}}5. 

πωλέομαι, πωλήσομαι, ρῸ, 

Γγοααθηῦ, σοτλΘ, τθύατῃ. 

φθι-νύθ-ω ἀϑδύτον, γγαβϑῦθ ἀνα, ΡΐΠ6, 

ῬΘΓΙΒὮ. 

αὐϊοηα, 

δου γαῦννοε: ΒΟΙΌ-ΡΟΙ] 5, -ϑαυς|6), “ΟΔΙΡΟΌΒ, “ΒΡΟΓΙΌ, ἸΔΘΡΙΪΥ: 

ΟΟΥΥΡΏΔΘαΒ ; [ΘΟ 86, ἰοὐἢ-Δ]; ἌἘΥ 

421. Ποδα δῃα ὑγδῃδίδίο: 
., 

Πίαα, (9099 

οὔτε ποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν 490 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον, ἀλλὰ Φενθεσκέ φίλον κῆρ 
αὖθι μένων, πποθέεσκε δ᾽ ἀυτήν τε πτόλεμόν τε. 

ἀλλ᾽ ὅτε δή Ρ' ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς; 

“  Τῖ8 



ΠΈΒΒΟΝ ΧΙ [422 

καὶ τότε δὴ πρὸς οΟλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες 
πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε. Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ᾽ ἐφετμέων 495᾽ 

παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης. 
3 , 33ϑἍ )Σ “ ᾽ν 3 Ν ,' ) 

ἠερίη δ᾽ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπον τε. 

εὗρεν δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων 
ἀκροτάτῃ κορυφῃ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 499 

422. 490. κυδιάνειραν : ὑπιῖ8 Θρ᾿ μοῦ οὗὐ ὑῃ6 Δββθι]γ Το] ἃ ἸΤΩΡΙΥ ἃ 
ΘΟΙΒΙ άΘΓ816 ἔσθθάοχῃ οἱ ἀϊβοιϑϑίοι δα ἃ ὑθμάθηου ὑοναγα ἀρ  ΟΟΥΔΟΥ͂, 850 
ΟΠδυδούθυιβῦιο οὐ Ἰαύοσ αταθοϑ. -- πωλέσκετο : Ἰϊοταύνο, 900. 

402, ἀντῆν: ΔἸ οὗ ΤΏΓΘΘ 5014 168 (88 τη 6 βθθῃ ἔτοχη ὑμ8 
Ὀχθαυηρ)ὺ, δῃια πγυαδὺ ποῦ 6 οοῃξοπημάρᾷ ὙΠῈ αὐτήν [αὐτός, ἡ, 6] 
λεγ(βεοζ). 

ΑΟὮ1]Π168 τγὰβ ἃ ρτθαὺ Πρηύου δῃᾶ ἔουμᾶ ἢ18 ομ1οὲ ἀο]ρηῦ τη Ὀδυ16, 
Ὁ ΒΙΟῊ Τηδῖζθ5 ἢἷδθ Θῃ οτοθα 1416 1658 ΘΒ) ΘΟ ΟΊ} γ ρϑ]]Π]Ὲρ' ὕο Βΐγη. 

491. 492, φθινύθεσκε, ποθέεσκε : 1ὑδταύϊνο, 900. 

4938, ἐκ τοῖο : “ΤγΟΙ. ἐμαΐ ταοϑῦ ἰχαροτύθηῦ (ροληὺ οὗ ὑϊπ16),᾿ υἱΖ,, ὕ}6 τὴ 

θὰ ΑΟΠ11Π165 τ υμάτθν ἔσοιῃ ὑῃ6 οομῆϊοῦ αὐτῇ θηὐτοαῦθα 18 τ οῦῃου 
ὕο ούδι) βαὐϊβϑίδούζοῃ ἔογ Ὠ1η} ἔσοση Ζθαβ, τοί ουτίηρ ὕο ὑμα Ὀορὶπηΐϊηρ οἱ 

ὑπ86 νταύῦμ, ὕῃθ ἀν οὗ ὕὉπΠ86 ίδγτοὶ, 80ὸ ηροσύατιῦ ἴοσ ὑμε δούϊοῃ οἱ ὑμθ 

Θιχῦγο {ζιαίί. 

498. ἐφετμέων: 964. --- ἦρχε : 88 Ἰογά Δηα τηδβῦου μ6 Ἰθα 8 ὑγαὰν, Ὑ}8116 

88 σγορλθῃ [0115 Δ 81] 0116 Οὔ. αἸν]η10165 Θα1η6 ὑγοορίηρ' Δέύθυ. 

407. οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε: 1010, Τοαγοη 15 ΟἸγΤΡῸΒ, ὑπ βύαϊε οἵ 

ἴάθα8 αὖ ὑμοὺ ἐλπιθ βοίῃρ ἴθ ἃ ἔυσχ. Οοτηρατθ ὑμ8 Ο. Τ' ἰάθαβ δρουῦ 
6 Βον8}, Ἰἰγίηρ οἡ Κ᾽ δὶ, 8ηα 1 ἤθϑύθῃ, Ὀθίηρ' Δ ὩτΟΡουΟσ δΐο, γοῦ 

οἵημηϊρούθηὖ, οὔθ. ΟἸγιαρβ τγὰ8 8580 Πρ ὑμαῦ 105 ὕορ σϑδοηθα δρονθ {116 

οἸοι 5 ὑο Βϑᾶνϑῃ, ὙΒΘΙΘ ἴῃ ὑπ Ὀτὶρμῦ ἃμ ἃ ΒΌΠΠΥ 5]. Ὁ ἼγΟ 8 1Π 6 τηϑηΒΊ 08 
οὗ {16 ροᾶβ, Βθανυθῃ δηὰ ΟἸγτ) 8 βθοῖὰ ὅο Ὀ6 886 ὮΒΓΘ, ἃ5 ΘΙ βθύγ 6 ΓῈ 
1 ΗΟΙΏΊΘΥ, ΒΥΠΟΠΛΙΩΟΊΆΒΙΥ, πὶ μουῦ ΔΗΥ͂ ΥΘΙῪ ὁομδιϑύθην ᾿]ούασθ ἴῃ ὕμθ 

τηϊηα Οὗ ὑμ8 ρΡοοῦ. Αρρδυθῃῦν 8 βδυθι Ὀ6]16ὲ ἴἢ δ᾽ Ῥγϑιοδὶ Μοιηῦ 

ΟἸγρΡαΒ 85 088 δροᾶδ οἵ {1ιθ γσοᾶβ τσᾶβ ρδββίησ ΒΥ Ρ ἃ βίαρθ ἴπ ΒΟ ἢ 
80 ὰ5 ΤΡ] α]γ Ὀρδοοχηϊῃρ 1 θα] θά, ΓΟ] Ῥγούυ το ἢ ὕμ6 βδιη8 

ΘΟΟΌΤΒΘ ἃ5 ὑμ6 ΟΠ γ βυϊδη 6116 1 ἃ θα δηᾶ ἃ Β6]], ὙΠ ΩρΩ ὝΟΥΘ ΟΠῸΘ 

ὑποαρηῦ οὗ ἃ5 ὙΟῪ γ68] Ῥ]8068. 
498. ἄλλων : 992, 

499. κορυφῇ: 1009. ΤἼΒ6 ρῥἱούατα οἱ Ζϑὰβ ϑἰυθδϊηρ σα Οὐ Οἢ ἃ 

γϑιηοῦθ Ῥθ8κ οἱ ΟἸγτήρυβ, ραγὺ ἔσγοτσῃ 411 ὑπ στοϑὺ οὐ {116 ἔξ: 1]γ, ᾿γητηθ- 

ἀϊαύθ]γ αἴὐον ὕμ6ὶν τούατῃ ἤόσηθ ἔτσοϊῃ ἃ Ἰομρ᾽ {110, 15 708}} ἄγσατῃ. ΤῊ1Β 15 
ΒΟ] αὐ ΙΥ δββθιῦα] ἔογ ὑμ6 ἔο]]ονίηρ βοθὴθ πῃ ΤΠ ο 5, βἰποθ Ἡθτῶ 
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423. 425] ΗΟΜΈΕΈΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

ὙγΟᾺ] ἃ ΠΙΘΥΘῚ Βᾶγθ 8] θα 1ὺ ὕο ὑῶκα ρἴδοθ, ποὺ ψψου]α ΤἬθυβ μᾶνθ ὈΘΘῺ 

ξοΟ] 5} Θποαρη ὑο πᾶν αὐδοιηρῦθα 1Ὁ ἴῃ ΠΟΤῚ ῬΥΘΒΘΠΟΘ, ἘΑΥὑΠΘΓΊΏΟΥΘ, 85 

Ὑ76 5Π8]] ΒΟΟῊ 866, Ζ68 88 Δ ὩΠΏΔΡΌΌΥ Βοτηθ 116, ἀμ Ῥουμρβ Β6 Βδϑ 

ὁΟΙΏ6 ΠοσΘ ἴο σοῦ ἃ 1100}]6 Ρ68668. 

ΠΡΟΘΟΝ υχχ 

11.4.1», δ00-516 

4238. Ορίϊοπαί: 

424. 

ἀνθερεών, ὥνος, ὃ Ὀθατγά, Ομΐη. 

ἀπο-εῖπον Βροδὶκ ουῦ, ἄθηγ, ΓΘ 88. 

ἅπτω (ἀφ.), ἅψωκ (ἅψομαι), ἧψα, 
. Ἦμμαι, ἥφθηνἘ ευἱΐλ, σοτι. 988, ὑοπ ἢ, 
18. Βο] οὐ, δὐύδοϊς, αὐὐδοὶ. 

δεξιτερός, ἡ, ὄν τἱρῃῦ (μ8}4},, Δ Εν. 

δέος, δέος (δείους), τό ἔδδτ, ἀτοϑά, 
ἰγηϊαϊῦγ. 

δεύτερος, ἡ, ον ΒΘ0ομά, βιοοροαϊηρ, 

Ἰαῦθϑυ. 

εἴρομαι {(:-Ξ ἐρέω) (εἰρ-, εἰρε-), εἰρήσο- 

«μαι, ἀ5Κ, αἶσα, αὐ βυϊ Ο), 566Κ, 

ἐμ-φύ-ω, ἐμφύσω, ἐνέφυσα (ἐνέφῦυν) 

ἐμπέφυκα ΟΤΟῪ ἱπῦο, ΟἸ1 Πρ ὙΘΙΥ͂ 
ο]οΒβοὶνυ. ᾿ 

ΝΟΟΑΒΌΒΑΒΥ 

κατα-νεύτω, κατανεύσω, κατένευσα, 

κατανένευκα ἢ ηοα (ον, 556 0). 

κράτος, εος, τό ῬΟΎΘΙ, τηἱρ εὖ, ΓᾺ]6, 

σἱούοτυ, βύγοηρύῃ, ἀοτῃϊ 10. 

νεφελ-ηγερέτα, ἂο, ὃ ο]ολα-ρ  ἼΘΥΘΥ, 

ὙΥΔΡΡΘα ἴῃ ΟἸομαβ, 

νημερτής, ἐς πουτίηνσ, ὕταρ, ὑγαύ- 
1], τ] 18.016, 1π78}11016, οουϑαῖτι. 

ὀφέλ-λω ἸποΥθδβθ, Τ]ΔΡΉΥ, Θχδ]ῦ, 
5.06]. 

σκαιός, ἡ, ὅν 161Ὁ (814), ἈΠ] ΟΙςν. 
τόφρα 80 ἸΟ9, ΤΊ ΔῊ 116. 

ὑπ-ίσχομαι (ἐχ-, σχ-, σχε-. ζ΄. ἔχω) 

ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, ὑπέσχη- 

μαι ἀπ δογύδκθ, ῬΧΥΟΣῚ 186, ΔΒΒΏΓΘ. 

Ἰλοτιναύνοβ : ἀθχίθυ-ουβ; ἀθαύθτο-ΠΟΤΩγ, -ΆΤΩΥ ; διϊβῦος, 

δαΐο-, 4θιηο-, ἄθιλομο-, ρΡΎγΠπ6ο-, ο]αὔο-, ὑΠ6Ο-ΟΥ̓ΔΟΥ. 

425. Ποβδα πα ὑταχδϑίδίο : 

ἐ .Ν Πιίαὰ, 500-516 

καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο καὶ λάβε γούνων 500. 
σκαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα 

7 ’ὔ, ΄ἷ "ἢ ΣΡ. 

λισσομένη προσέειπε Δία Ἰζρονίωνα ἄνακτα" 

« Ζεῦ πάτερ, εἴ ποτε δή σε μετ᾽ ἀθανάτοισιν ὄνησα. 

ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ᾽ 

τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων τ ζ σι 

ἔπλεεν “ ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾽Αγαμέμνων 
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ΨΕΡΒΟΝ ΓΧΧ [426 

ἠτίμησεν " ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 
ἀλλὰ σύ πέρ μιν. ἴσον, ᾿Ολύμπιε μητίετα Ζεῦ" 

, τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ᾽ ἂν ̓ Αχαιοὶ 
υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλωσ ν τέ ἑ τιμῇ." 510 

ὧς φάτο τὴν δ᾽ οὔ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζευᾷ, 

ἀλλ᾽ ἀκέων δὴν ἧστο. Θέτις δ᾽ ὡς ἥψατο γούνων, 

ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεῴυυϊα, καὶ εἴρετο θεὐ περ. αὖτις " 
« νῃμερτὲς μὲν δή μοι ὑπόδσχεο καὶ κατάνευσον, 
ἢ ἀπόειπ᾽, ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος, ὄφρ᾽ ἐὺ εἰδῶ, 518 

ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. 

426. ὅδθ00. αὐτοῖο: 992. --- γούνων : 988, 

501. σκαιῇ (χειρί), δεξιτερῇ (χειρί) : 1005, 

608. Ζεῦ πάτερ, το ᾿Ἰπαϊοαύα 15 ραύγ ΓΟ ἃ] τογὰ] αἸσηῖῦν, τΔῪ 6 568 

ὈΥ͂ ΔῺΥ͂ οἱ {Π6 ρΟα 8 ΟΥ ΤΏ6}, δ 15. 80 ΘΠ] ογρα ὈΥ͂ Πογὰ θύθη, θη 8586 

Ὑῖ5 805 ὕο οὐ αΐη ἃ βρθοΐδὶ ἐῶνου. 
ὅ0δ. ἄλλων : Δ] αὐγὰ) σοηϊθννο. ᾿ με 
σ05-ὅ07. τίμησον, ἠἡτίμησεν Δτ6 Ὀού ΘΙ ΡΠ δύϊο, ἃμα 1 βισοηρ' ΟΡΡοϑβὶ- 

ὑλοι δηα οοηὐταδῦ. ΟΌΒΟΥγΘ ΠΟῪ ὍΠΟΥ ΘΟμ0 Ὅη6 ΨΟσαΒβ ἴῃ {πῸ ῬΤΔΥ͂ΘΙ οἵ 

ΑΟΘΆΙ]1165 ὑο 15 τηούμοσ. γ885. 909, 85θ. 

08. μητίετα : Ομοθοη αἀθΠΠοταύθὶν Ὀγ ΓΠΘΌ15 85 ἃ ἀθ]οαΐα Οἱύ οἱ ἢδύ- 

ἰρῦγ: ἦγοὰ 816 850 Μ|86. ΑΒ 5816 ΤΘ]ΘῊΒ ΠΟΙ τϑαθοβῦ, δὴ6. Ὀσΐηρα 1μηὔο 

συθδῦθσ ῬσΟΣΠ 606 ὅπ6 {0165 οὗ ΖθΘα5 Ἰπαϊοαῦϊηρ' 15 ]βάοζη 8 ῬΟΎΘΙ. 

609. τίθει : Πηρογαῦνθ, σγατί, 

510. τιμῇ: 1008. 
812. γούνων: 989. 

12. 5138. ὡς... ὡς: α΄... 80. δῇ ἀρῃηδηα8 ἃ βύγϊοῦ γ,}65 ΟΥ ΤΟ. 

514. κατανεῦσον : ποραύϊοῃ ψγὰ5 ἰπαϊοαύθα ὈΥ 0116 ἀποϊθπί ατϑοκβ (πη 
ὑμ86 οαδβύοτῃ 5011] Ῥσθνϑῖ}8 διηοησ ὕῃ86 Ἰῃοᾶθσῃ (ὐ6 615) ὉΥ δὴ. ἀρνχασα 
τηούϊοῃ οἱ με μθϑά, 116 δίπσγα δύο τγῶβ ἀθηούρα ὉΥ ἃ ἀονγηνγασα ποά. 

δ10. ἔπι -Ξ- ἔπεστι: 1048.-Τ050, 2. --- ἔπι δρεέος : ΒοΙη6 Ἰηοτο Βα 016 ἢδύ- 
ὕθυυ οὐ 086 ρατὺ οὐ Τ᾽ οἰϊ5, “γοὰ ἂἃγ8 50 Ὀσᾶγο," Ὀαὺ ἀο]ϊοῖουβ ΠΠΊΟΥ ΟῊ 

ὑμ6 ρᾶτῦ οἱ μα ρορῦ, 80 Ἰπῆοννβ ὕμβαῦ Ζϑβ 15. αἰταϊά, δα ὑπαὺ πούῃξον 

6186 15 Πο]αἸηρ' Π11γ) Ὅ80Κ. 

ΤῸ ροὺ ὑπὸ [11] Ῥοπαβύὺ οὐ {158 βοθθ, ἴὖ. γααϑῦ 08 αὐϊϑὰ βδύοοα ὑμαῦ 

δἰ πουσῃ ΤΉ θὐλβ δά άγοθβθβ ΖΘ8 85 πάτερ (ν8. 508), [115 15 ΤΠ ΘΥΓΘ]Υ 80. ΒΟΙ- 

ΟΓΘΙῪ ὑ1016, ἐο ἰπἀϊοαῦα 5 τδ]θϑῦῦ ἃ 4 ΒΌΡΟΙΪΟΥ ΘΟΎΤΘΣ ΔΙποηρ' 811 ὅπ8 ροᾶβ 
Δα ἸΏΘη. ΑΒ 8 τραῦδοσ οἱ {βοὺ, Τ᾽ ΘΒ γνὰβ δὴ οἱὰ ἤδζηβ οἵ Ζθυβ8β. 56 

τηδὺ Π6 ὑμπουρηῦ οὐ 88 θὔθσμδ!νγ γοῦηρ' 8 ΒΌΓΣΡΘΒΒΙΠΡΊΥ ὈΘΔΆΡΙ ΤᾺ]. 
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431 432] ΗΟΜΈΕΈΒΙΟ ΟΒΕΕΙ͂Ϊ 

τονασα ῬασῚβ ἴου Βμοσίπρ ΒΌΟΏ ροοά ἡπαρτηθηῦ, ραν Εἰτῃ Ἠδθ]6ῃ, [π6 σηοβὺ 

Ὀϑαυύα] ψψοταδῃ ἴῃ ὑμ6 σψου]ά, ὕο Ὀ6 818 ψψ|18. Βαὺ ἃ8 ἩβΊθῃ γγχὰ8 δΔΙγθθαν 
τηδτυϊοα ο Μϑηθίδαβ, ΠῈῚ δ]οροιηθηῦ τι Ῥᾶτ]8Β ὕο ΤΊΤΟΥ Ὀγοπρ]ῦ οἢ ὑἢ 6 

Ὑτοαμ τ, απἀοτίακϑη ὈΥ ὑμ6 αὐθθκβ ἴοσ 6 ῬΆΓΡΟΒΘΟ οὗ ὈγιρΊηρ ΠΟΥ 
ΠΟΤΏΘ. 

ΤῊ δρή͵]θοῦ ὑθυτῸΣ οἱ ὑπ6 [δῦ Υ οἱ σοὰβ δια τῆθι, ὙΠῸ Ταΐβθ5. Ἠ15 νοΐοα 

δ᾽τοϑὺ ὕο ἃ ὙΝΕΙΏΡΟΙ, ἃ5. ἢ6 6115 μον ἢς 18 ᾿ροβο ΡΟΣ αὖ ΟΙηΘ, 15 
τη θηβα ὈΥ͂ ὑπ6 ροοῦ ἴο ργοᾶάμποθ ἃ οομλ1ο θοῦ, ἀμ ὉΠ6 τϑυλδλᾶου οἱ ὑμ8 

ἢτϑὺ ὍοοΙς οἱ ὑπ 7 ἰβ ποῦ ΤΠΘΙΘΙ]Υ͂ οΟγηϊοδὶ Ῥαῦ Ἰαδὶογουβ αὖ {τη 68. 

ΤῊΪΒ5 15. ΘΔΓΘΙΆ ΠΥ πογκρα οὐὐὖὐ ΟΥ̓ ὑπ Ῥοθὺ, ποῦ τηθγοὶν ἃ8 [στ Ἰϑηϊησ ἃ 

[01] ὕο ἷἰ5 θσοθδβ, θυὖ ἔοῦ 086 ῬΌΤΓΡΟΒΟ οἱ ῬΤου 10 ἃ τοϑῦ [ὉΥ Ὠ15 Θά ο Β δα 
ο ἃ ΒΙΡΉΪΥ δοοαρύδ]θ νυ ]οὺν αἰθοσ {116 ὑθ 56 1 ὑγδρΊοδ] 06 Π 65 οὗ 86 ῥχϑορθᾶ- 

οἴὴσ. ΤῊ15 ΨΠΏΟ]Θ ρᾶβϑᾶρθ, Ὑ10} ὑπ ΑἸ ΘΛ 0085 11 ὕ0116 οὗ γοϊοο, ροϑύατο, δηᾶ 
ΤΔΉΠΟΥ, ἡγΟυ]α ΟΥ̓ΘΥ ΘΒΡΘΟΪΔ] ΟΡΡρουύα 1165 ὕο 016 ΠδΓα ἴῃ τθολυηρ᾽ 15 σ ΘΓΒ68. 

Τῦ 5Βο6θῃ15 Πδτα]γ ΟΠ γα] οὰβ οἱ Ζραβ ὅο ἀτὰρ οαὐ 0116 ΒΙκο] θύοι ἔσομι 088 

ἘΔΙΌΔΙΥ οἹοβοῦ ἔοσ ὑ86 ᾿πϑρθούϊοι οὐ Τ  Θυῖ5, θαὖ Β6 ταυιβῦ τοῖλονο {16 ΒΌΒΡΙΟΙ Ια, 

4] Θχ υγθββθα ὈΥ͂ ΒΥ 1ῃ γ8. ὅ16, ὑπᾶὺ ἢ6 ἀοβ8 ποὺ οδγθ ἴου θυ. ΤΒσοαρΉ- 

οαὖὺ 818 ΠΟ]6 βόθμθ ἢ6 ὑγθαὺβ Τοῦ ἃ8 ὑὉποῦρσἢ 586 γογα δὴ Ἰῃηοοθηῦ 

110016 ροΊΓ], ΏΟΣΩ ΒΘ 15 διιχὶοῦβ ὕο Ρ]68856, θυ θὴ δὺ ὑ8 δβχρϑθῃβο οὗ 815 ΟῚ 

αἸδβοοιηξζοτῦ. 80 ἢθ βαῦ8 ἴῃ [115 Κἰμαθδὺ ὕομθβ: “Ὑοὰ ΒΌΙΓΥ 8] Οηρ ὈΔῸΚ 

ΒΟΙΊ6, πᾷ 1 ὙΠ1 αὐὐθηα ὕο 411 ὑμ18. ΟἸἿ]Υ͂ τπᾶ]τθ βᾶτα ὑπαὺ Ηδγα ἀοθϑη ὑ 

566 γοι." Τὺ ψου]ᾶ μᾶγο ογθαίθα ἃ τηοϑὺ αἸΒαρυ Θ 8 016 Βο668}6 11 Ηρθτὰα δὰ 
οδαρ ἢ ΠΟΥ. , 

29, μελήσεται: 978, 1. 

524. . κεφαλῇ : 1005. 

626. τέκμωρ (ἐστίν). --- παλινάγρετον (ἐστίν). 

ΩΦ]. κατανεύσω: δογϊδὺ Βα ἡ] ηοὗϊνθ. [10 15 Ἰηὐοσθϑίησ ἴο ΟΌΒοσνα ὑ]1ᾶὺ 

ὕμ86 ποᾶ οἱ Ζθϑιαβ οβῦβ] 1595 ἢ15 ψψοσα ἃΒ. ὑσαῦηα} ἃπα Ἰσγθυοῦδ]6, 

ὙΠΘΥΘἂΒ ἢ6 Ῥ]ΔΊΗ]Υ Ἰηὐ]πηδῦθ5 ὑμπδὺ ΔΠῪ ΠΊΘΤΘ ὈΓΟΠΊ156 ΟἹ Π15 ρᾶγῦ τϊσηῦ 6 

ἀθοθιυ] δηα ταϊρηῦ 96 Ὀσοίσζθι δὺ Δ {ϊη16, 11 1 50 Ῥ᾽θαβθᾶ τη. 718 

Ἰᾶθδ τοὺ ρΡῸ ὈδΟΙ το ὑμ6 Ῥγδοῦϊοβ ΨΒ1ΟᾺ ὕ}: Ἰτηᾶρ8β οἱ ὕμ8 βΌΔΒ ΒοΙη Θ 1η 688 

μ8ᾶ οἱ ποδᾶϊηρ᾽ ἃ ὁομ ἢ τσγηδύϊοι ὕο ΒοῚ16 οὗ 0818 ῬτΑΥ͂ΘΥΒ ΟἹ ΘΓ α Ἰὴ 6 ὕθιΏ 168. 

ΠΌΘΟΝ ,ΧΧΠΡ, 

πᾶν, ὅ28-δὃ9ὅ 

481. Ορίϊοπαί: 

432. ᾿ ΝΟΟΑΒΟΙΓΑΒῪ 

αἰγλήεις, εσσα, εν Ὀτ]ρ]ῦ, 581 }1η 5, ἅλ-λομαι, ἁλέομαιξ, ἄλμην Ἰυτηρ, ἡ 

Β᾽θαρλη ρ. 168}. 
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ΤΠΙ͂ΒΟΝ ΤΧΧἧΠ 

ἀ-μβρόσιος, ἡ; ον ΔΙ ὈΓΟΒΙΔ], ἸΤη ΤΠ ΟΥ- τ 

ἰδ], αἰνίτιθ, ἀθωύῃϊοθβ, Ὠ θυ ΘΏ]}Υ. " 

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν 4]}, ΘΗΟΓ6, 

Ὑγ}0]16, 81} ὑορ ΙΒ Υ, 
βαθύς, εἴα, ύ 660, ρτοίοιχῃά, 

βουλεύ-ω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβού- 

λευκαϑ, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθηνἘ 

Ῥὶδτι, Θου 56], δαν]δβο, ἀθ! θογαῦα, 

δια-τμήγω (τμηγ-: τμαγ-), διατμήξω , 
διέγμηξα (διέτμαγον), διετμάγην 

βϑραγαῦθ, ταχὺ, αἰνίαθ, σαὺ ἀρατύ, 

5}0}70. 

ἕδος, εος, τό ΒΕΑΤ, δοᾶσ, Βαθὶ αύϊοιι, 
ΒΟΤΏΘ. 

ἐλ-ελίζω (ἐλικ-), ἐλέλιξα, ἐλελίχθην 

Βῆαϊκο, ὕψι}, ὑνγιδϑὺ, οοἷ], χϑῖκθ 

γθιη}]6, Ὀσδμα 5}, 

δου νϑῦναβ: 

ΟΥ8}-166. 

433. Ἰοδα ἃπα {γδηβ]αῦθ:. 

58.116 ηὖὺ, Θ00: 

[433.-.434 

ἐν-αντίος, ἡ, ον ΟΡρΡοβὶύθ, ζδοὶπρ, Ρ6- 
ἄοτο, ὕο τηθϑῦ. 

ἔπ-έρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), 

ἐπελεύσομαι, ἐπῆλθον (ἐπήλυνθον), 

ἔπελήλυθα (ἐπειλήλουθα) ΟΟΥΩΘ 

(ρου, ἴο, ὑοτνναγά), αὐὔδοξ. 
ἐπι-ρρώ-ομαι,ἐπερρωσάμην ἥονν ἀΟὟΤΗ, 

[811] ἀοννῃ. 
κάρη, κρᾶτός (κάρητος), τό ΠιθΔά, 

Ῥθδῖϊζ, Βατητηϊῦ. 
κυάνεος, ἡ, ον ἀΔΥΚ (019), Ὀ]Δοῖς, 

αἀαβίςν. 
νεύ-ω, νεύσω, ἔνευσα, νένευκα Ἐ ΠΟΑ, 

ὀφρῦς, ύος, ἡ (ΘγΘ)Ῥτον. 
σφός, ή, ὄν οπθ᾽5 ονῃ, ὑμθὶγ (Ο). 
'χαίτη, ης;,; ἡ διδῖτ, ἸΟΟΚΒ, ὕγθββθϑβ, 

Γῆ ΔΘ. 

608-604; ὈῬαΐῃγ-Ὀ 8, -τηθύγν :; 

Ζαώ, 598. 535 

ΠῚ Ν , 2) } ὔ, “ 7 
ἢ καὶ κυανέησιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Ἰζρονίων-" 

ἀμβρύσταὶ, δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος 

ἐράτος ἀπ᾽ ἀθανάτοιο, μέγαν δ᾽ ἜΛΟΥΣΕ Ὄλυμπον. 

τώ γ᾽ ὧς βουλεύσαντε διέτμαγεν᾽ 
“ν 
πιά 

δ80 

ἡ μὲν ἔπειτα 

εἰς ἅλα ἄλτο βαθεῖαν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ᾿Ολύμπου, 

Ζεὺς δὲ ἐὸν πρὸς οΟμδι Ν 39 (ἢ ᾿ 2 7 θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν 

ἐξ ἑδέων, σϑῦῦ πατρὸς ἐναντίον " οὐδέ τις ἔτλη 

μεῖναι. ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 

434. 

524, 

29. χαῖται: 

28, ἢ [ἡμί]: 

τῆι, ἅπ6 ὕο ΓΘ] ρΊΟΙΒ ΘΟ Βου 51 η. 

ἦδος 8ροῖε. 

ὅϑὅ 

ὀφρύσι : 1005. --- νεῦσε Κρονίων 

ἢ6 “ψοΓΘ ἰρηρ' βονίηρ Βοῖν, 11 ῬυϊγηἸῦῖγε τῆι ἃπα ψὸ- 
586 ποῦβ ὁ ὑϑυβα 449, 8 402. 

Αοοοχαϊπρ ὅο δηοίθηῦ ὑσδάϊθίοῃ, ΡΒ ϊδ5, 86 στοαύοοῦ οἱ ασθοὶς 860]γ- 

ἰφῳ8, θαβθᾷ οἱ νβ88. ὅ28--ὅ80 Ὠῖ8. σοῃςορύϊοι οὐ Ζροιβ ψ οι ἐουπᾷ 105. Θιη- 

Ὀοαϊτηθαῦ πὶ 86 στραύθδῦ 8πα τηοϑῦ ζϑοτι8 Ὑγουὶς οὗ τὺ οὗ ὑμ6 ἀποϊθηῦ 
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434] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

σνου]ά, μὲ βύαθαθβ οἱ ὑμ8 ΟἸγταρίδη Ζθαβ, ταδᾶθ οἱ ρο0]4 ἃμπὰ ἵγοσυ, οἱ 60]08- 
581 51Ζβ, δῃᾷ τϑοϊζοῃθᾶ 85 0ὁη6 οὐ ὑμ8 βϑύϑθιι Ομ άοΙΒ οἱ ὕη8 διηοϊθηῦ ἡγου]α. 

710 τῶ ἃ ΜΟΥΚ οὗ Β 0 τιϑυνθὶοῦβ τὺ ὑμαὺ Ὁ γ)δβ ΘΟ. ΒΙΘΙΘα ἃ τηϊϑίου "6 
ἰὸ ἄϊο πιὐμουῦὺ μανίην βθθὰ 10. ΤΠ6 ΟΔ]ΤῚ τη] δῦ οὐ 6886 σθυύβββ 18. 1Ὼ 

χη χοᾶ οοπύταβδὺ ὅο Π6 ρυθοθάϊηρ' Δ: ΧΙΟῸΒ ἴθᾶσ οἱ Ηδοσα, υϑὺ ἀϊβριαγϑᾶ 

ΡΥ ὑδ6 ἠαύμοσ οὗ ροᾶβ δῃηᾶ τῆθῃ, Μ]ΟῺ ρίναβ αἰμηοϑὺ ἃ ρτούθβδαμθ οϑαϑοῦ. 
ΤῸ τὰν 6 ὑμαὺ ὕμ8 ρμοϑὺ Ἰῃηϊθῃαθᾶ βοιηθύβμιηρ οἱ ὑῃθ Κι 1 χαθῖηρ' 

ΟΟἸ στρ ὑσθῖᾶ]6 αὖ 18 ἢ, ἃ5. ἢ διηοῦ 6. Οὐσα βοὴ ΗΠ’ ΘΥ8 τη δῖα ΟἸγτη- 
ῬὰΒ ὕσθι 16 ὈΥ θουποϊηρ' ΔΏΡΤΙΥ δροαὺ ΟἹ ΔΘῚ ὕτοημθ. ἼὴΘ ὕγΘΒθ11086 ΟΥ 

ταονοιηθηΐβ οὗ ἀντ ]65 Θοιητηοθ]ν ταϑᾶθ 86 Θατἢ ἃπα τηοση δῖ ὑγθ}- 

ἼΠπΕῈ ΟΙΥΜΡΊΕΙΙΜ ΑΤ ΔΊΠΕΝΒ 

ΌὉ]6, ἃ5 θη Ῥοβοίάοῃ, ὑὴθ ροᾶ οἱ 0868 5θῶ, 18 ραββίῃρ δίουισ ΨΊ ϑνιὺ 

ἑοοὐδύθρβ, ὑμ6 τηουμπῦδ]η8 ὑσοια ]θα, πα ὑμ6 ἐογϑϑῦβ, θθπθαῦ ὑμ6 ᾿τητηοτύα] 

ἐοούδῦθρῃβ οὐ ὑὴθ8 ροᾶ δἃβ ΒῈ τηουϑᾷ. “Ὶἀπὰ Μουμῃῦ Κ'1η81 νγὰβ δ] ὐοσθύμου 
ΟἿ ἃ ΒΙΏΟΙΘ, Ῥαοδαβο Φθῃονδὴ ἀθβοθηαθᾷ ἀροη 1ὖ 1 ἔτθ: δηα 086 Β1ΏΟΚΚΘ 
ὑπουθοῦ δβοθηαθα ἃ5 ὅπ βιῆοκο οὗ ἃ ἔσσηδοθ, δα 8 ΒΟ] τηουπὺ απαϊτοα 
ϑυθαῦγ." “Φ36Πῃον8}., θα μου γαμύθοῦ ἰουὺ ουἂὖ οὗ δαῖτ, θη ὕμποι 
τι δγοπραβὺ οαὖ οὗ ὑῃ6 Πο]α οὗ Τάομ, ὑ}16 θαυ Ὀγθι Ὀ]6α, πα ὑΠ16 θαυ θ8 

ἀτορρϑά, {Π6 οἰοπάβ 8͵βδο ἀτορρϑὰ σψαῦθσ. ΤῊ6 τηουπίδῖμβ απδϊτοα δὖ 0ῃ6 

ῬΎΘΒΘΠΟ6 οἱ ΖΘ ῃονα]." “ἘΠ 6η 086 δασύ 5ῆοοκ δῃὰ ὑγθῃλ]θά, ὑμ6 ἔοαη- 

ἀδύϊοηβ οὗ ἤθανϑῃ τηογορᾶ, πα γογο βῃδίζθη, θθοδσβ6 μ6 νγὰβ τού." 

91. διέτμαγεν -Ξ- διετμάγησαν. -- ἡ μὲν... Ζεὺς δὲ... .; Ζϑοαρτηα. ἘΠῸ6 

τηοᾶδ οὐ οχιῦ ὁμόβθὴ ὈΥ ΤΠ Πρῦβ Ἰμα]οαῦθβ ΠΟῪ ΒΤΕΘΕΥ, ἘΠΕ ο]α ρατά ἰονϑα 

86 ΒΊΡΕΙΥ ῥ᾽ούαγοβαὰθ δηᾶ ἀτγδτηδίϊο. 

94, πατρός; 992. ἩδΘΙΘ δα ἴῃ ὑπ [Ο]]Ον Πρ γουβ65 Ζθαβ 15 ΤΘΡσθ- 

βϑῃ θα 885 ἃ ὑγροὶ Ὀ.1γ, 6 ψου]Ἱᾶ ποὺ ἢᾶγνθ ᾿θβϑιαῦθα ὕο ΘῃΊΡ]ΟΥ ρου- 
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ΠΈΌΒΒΟΝ ΠΧ ΧῚΙΠ [435.-.437 

5081 ν᾽] θηο6 ὑογγασαᾶ ΔΏγΟΙΘ, σοα ΟΓ ροαάᾶρββ, 8ὸ ἀϊα ποὺ δοοογά ἴῃ 
{δὴ ΒΟΠΟΙ ὨΙΟΝ Β6 πον ἤο 6 15 ἅπ6. ΑἹ] τοβθ 1Π υϑύϑσθποθ, 85 (60: 

τηδη. βύυιἀθιὺβ ΘΠ. ὑπο ῖτ ῬγΟύ βου θηῦθυβ Ὁ. 6 ΟἸΒΒΤΌΟΤ,Ω. 

ΠΕΡΡΟΝ ΠΧ ΧΤΙΠ 

1114}, ὅ96-δὅδ0 

4380. Οέϊοπαί : 

486. 

ἀ-γνοιέεω, ἠγνοίησα [411] ὕο πούϊοθ, 

Ὅ6 Ἰσπιογδηῦ οἵ, 141] ὕο ΟὈΒΘΥΙνΘ. 
ἅλιος, ἡ, ον οὗ {16 868, 1) 871}6. 
ἀπο-νόσφι(ν) ἀρᾶτῦ, ΔΌΔΥ ([ΥΟ]). 

ἀργυρό-πεΐζος, α, ον ΒΝ ΟΥΥ Τοοὐοά. 

αὖ Δηθνν, ὡρῸ11), ἃ Βθοομα ὀϊτηρ, Βυΐ 

ΠΟΥ. ξ 
δι-εἰρομαι (εἰρ-, εἰρε-), διειρήσομαι 

ἱπατᾶγο ἰηὔο, δὶς δουῦ ᾿ὔθι ὈΚ 

1ύθ. 

δικάζω (δικαδ-), δικάσωξ, ἐδί- 

κασ(σ)α, δεδίκασμαιξ, ἐδικάσθην" 

Τυαρθ, ἀθοϊαθ. 

δολο-μήτης, ἄο, ὁ ἀθοσίνοΥ, ογαῖύγ- 

2166. 

ἕκαστος, ἡ, ον Θ8ΟἾ,, ΘΥ̓́ΘΤΥ͂. 

ἐπι-εικής, ἐς βυαϊύα}]6, Πρ, Ῥτό ρου, 

Ὀδοοχηληρ', ἀροοηῦ, 
ἐπιξέλπω (πελπ-, ξολπ-), ἐπέολπα 

ΝΟΟΑΒΟΒΑΗῪ 

»6γ7., ΟΡ ([ογ), τῖβ ([ου), ἀ6- 
51σθ, θχρϑοῦ. 

θρόνος, οὐ, ὃ ὑῇτΟΠΘ, βού, ΔΥῚΙΠΟ Δ ΪΤ. 

,» κερτόμιος, ἢ, ον δθ1Ὁ]}ηρ, Οοαὐθηρ, 

Β0δτρ, Ὀἰύῦου, οοηὐθιηρύποιϑβ, ΤΘ- 

ὙἸΠηρ. 
μετ-αλλάω, μεταλλήσωξ, μετάλλησα 

Ἰησαΐϊγο αἰΐου, 866]. ὕο Ἰσποῦν, 

ΒΘΔΤΟΒ ἴδον, 

μη-δέ Διηῃα ποὺ, ΘΠ. Υ, ΠΟΥ. 

πρότερος, ἡ; ον ΤΟΥΤΏΘΥ, ΒΟΟΙΘΥ, ΟἹΘΥ, 

Ὀοίοτσθ. 

συμ-φράζομαι (φραδ-), συμφράσ(σ)ο- 

μαι, συνεφρασ (σ)άμην, συμπέφρα- 

σμαιΐ, συνεφράσϑην ἀΘν]86. Ὀ]ΔῈ5 

γγὶῦ ἢ, ΘΟ 86] ἐορούμου. ' 
χαλεπός, ἡ, ὁν ματα, ΒαΥβἢ, Β6ΥΘ ΓΒ, 

βύθγῃ, οΥὔ6], αἰ ςα]ύ. 

Πουϊναῦννοϑβ : τηθῦμ]-]-ἰος -ΌΤΡῪ ; ΠΥΒΙΘΙΟΙ ῬΤΟΙΘΙΟΙ. 

437. ᾿ιοδα δηα ὑγϑηβίαΐθ: 

Πα, 586-δδῸ 

ὡς ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου" οὐδέ μιν Ἥρη δ80 
,ὔ ἴω 

ἠγνοίησεν ἰδοῦσ᾽, ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς 

ἀργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 
Ἕ , 

αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα" 
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438] ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

ζ - “ Γ 

τίς δὴ αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο βουλάς 540 
3. ἃ »] Ἁ 2 ἴα] μι ᾽ .} 

αἰεί τοι φιλον ἐστὶν, ἐμεῦ ἁπονόσφιν ἐοντα 
,ὔὕ 7 ,ὔ 2 ,ὔ 7 7 

κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν " οὐδέ τί πώ μοι 
, , Ε} - Ψ [τ 7 3} 

πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος, ὅττι νοήσῃς. 
Ἁ δ᾽ 3 7 53.,Κ Ἀ λ ὃ - θ - 

τὴν δ᾽ ἡμείβετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνὸρῶν τε θεῶν τε" 

«Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπτεο μύθους 548 
3 ,ὔὕ ,ὔ; " 3 3 ,ὔ 2 7 

εἰδήσειν - χαλεποί τοι ἔσοντ᾽ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ. 
Σ 32 ἃ ’ὔ 2 3 Ν 3 7ὔὕ 3 ὖ 

ᾶἂλλ᾿ ὃν μὲν Καὶ ἔπιεικές ἄκουέεμεν. οὐ τις ἔἐπεῖτα 
δ᾽ “ ) ,ὔ 3 5 32. Σ , 

οὔτε θεῶν πρότερος τόν γ᾽ εἴσεται οὔτ᾽ ἀνθρώπων " 

ὃν δέ κὶ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι, 
7 Χ ἴω [χὲ ὃ 7 δὲ ,ὔὕ 45 

μὴ τι σὺ ταυτα ἕκαστα Οιείρεο μηδὲ μεταλλα. 550 

438. 587. οἱ: 1004. Ἡρτῶ 5μονβ ἃ ΚΘΘΩΪΥ ἐθιηϊηΐηα ἰηβύϊηου, Ὑγ1Ὲ- 
οαὖὺ Βανίησ ὕἤο ὍῈ ὑο]ά, βὴ6 σϑοορῃϊχοβ ὑπ βἰσαδύοη. Ῥθυμα0)5 ΖΘαβ 
Βηονγοα 18 οὐ]ὺ 1} ΗΒ οοαηὔθηδηοθ, οὐ 6156. 6 ΤΥ ἤδᾶνα ἸΟΟΪτθα ΤΊΟΓΘ 
θαυ] ὑπ θὰ]. Οὗ σοθγϑο 516 Ἰοβθβ 20 ὕϊπη 1 ρΊν]ὴρ ΒΙΤῚ ἃ “ ῬΊΘΟΘ 

Οἱ Πθὺ τηϊηα,᾽ δηα ὑπχη8 Ἰοοβο 41} Π6Ὶ Ῥϑη τ ἤσγ. [1 δαάϊθοῃ ὕο ΤΟΥ )- 

ἴῃ ἃ Ῥ]ΘΔΒΙΩρ' ναγϊθῦν, ὉΠ15. ΒΟΘῚ 6. 15 ΘΙ] ογθα Ὧν {1 φορθῦ ἴο χβδῖζο 15 
ἩΘΑΥΘΥΒ ΤΙΏΟΤΘ 181}11181 νὴ) ὉΠ6 αὐδιθαἀθ οἱ ὕὉπ6 οὔποτ ἀλνὶη1ῦ165 ὑονγαχα 

1η86 βουλή οἱ Ζουβ (ν5. ὅ), αρὸπ ᾿Εΐσῃ ὑῃ6 δούΐοη οὐ ἐπθ ὙἼΠΟ]6 ῬΟΘπὶ 
ὑ 118. 

558. ΤῊςΘ “ΟἸ]α ήδη οἱ ὑῃς 5688" νὰβ ΝΘΓθαβ. 

589, κερτομίοισι (μυθοισιν): 1005. Τογα ἄοο5 ποῦ οϑϑη σγαὶϊῦ ἴοὺ ὑμ8 

Ταύῦμοι οἱ ροαβ δηα τῇθῃ ὕο οοὔδἢ ἢ Ὀγθαῦμ δῃα οο]]θοῦ μ18 ὑπβοιρηύβ, αὐ 

ῬΟῸΓΒ οαὖ ὍΡΟΙ Εἴτα ἃ ἢοοα οἱ Ὀἰϊύύου δα δραβῖνο Ἰδηραδρα. 

540. τοι: 1004. -- αὖ χηδγ ᾿παϊοαῦθ τι ογθ ᾿θυρδύιθποα, “ δῦ ΠΟΥ, Ὀαὺ 

ΤΏΟΥΘ ῬΓΟΡΔΌΙΥ χτηθδη8 “ ἃραϊῃ, Ομ 66 ΠΟΓῸ,᾿ δπα ἩΟΙ]α ἱπάϊοαϊο ὑμαὺ {1115 

5 ποῦ ὕμ8 χϑῦ ηθ ὑπῶῦ βιοῃ ἃ βδόθηθ μὰ ὕδιγθῃ Ὁ]8θθ. Ζθιιβ ὰ8 

ῬΥγθδηλ ΘὉΥ ὑῃ6 Τθοπ Φἀδῃ οἱ ὑμῃς ροᾶάβ. ξθγὰ πδύισα!]γ. τοϑθηὺβ Π1Β 
ῬΟΙΙΟΥ οὗ ΒΘΟΥΘΟΥ͂ ἴῃ ἰτϑορὶπρ νου ίηρ Πα ἔσοιη ποὺ. 6 500} οἱ 

Αρϑιηθιηποη ἴῃ δαᾶθβ, 80 δα ἃ Ῥδυ ]ου]}Ἵ πῶταᾷ ὔϊσηθ οὐ 1ὺ } ἢ 115 

ὄχι ΜιΪ6, ἅμα νγὰβ ἤμδνγ Κι1Π6ὰ Ὀγ ἢῸΙ ὙΠῸ ὃ] δἃχ, ὑμὰ5 δαν]δθβ 

ΟαγΒΒΘῺΒ : “ὙΥ Βοσοίογθ, ἀο ὕμοι ὕοο ΠΘΥΘΥ 6 βοΐ θυῦθῃ ὕἤο ὑμγῪ 1ῖ6, ΠΟΘΙ ΠΟΥ 

5ῆον ὨΘΓ 81] ὕΠπ6 Θοι 561 ὑμαῦὺ ὕμου Ἰτπονγθϑῦ, θαῦ ἃ ῥῬᾶτὺ ἀθοϊαγο ἅμα Ἰοὺ 8 

Ῥατσῦ Ὀ6 μά. ..... Αμᾶ γεῦ δηούμου ὑμπῖηρ Ψ111 0611 0666, Θὰ ἀοὸ ὑμοὺ 
Ροηᾶθν ᾿ἰὖ ἴῃ ὑῃγ ἤθαστῦ. Ῥαῦ Ὁγ 5810 ὑὸ Ἰαπα 1ῃ βϑθογοῦ, πα ποῦ ΟΡΘΏΪΨ, 

οἱ ὕδ βΒῇῆοτγθ οἱ ὑδγ ἀθδὺ σοιεύγΥ ; ἰοὺ ΠΟΥ 15 ἼῸ τηοτὸ Τα] 1Π γΟΙΊΔ811.᾿" 

541, ἐμεῦ : 992. --ἐόντα : δοοιδαύϊν ὕ0 ρυθ8 Ὑἱ} ὑΠ6 ᾿ηΡ]16α δαρ]θοῦ 
οἱ δικαζέμεν, ταῦμοΥ ὕμῶπ ὑπ ἀδθννα ὕο ἄστθθ ψ]ῸῈ τοί 105 δηὐθοθαθηῦ. 
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ΠΌΒΡΟΝ ΦΑΣΙΝ [439.-.440 

ῦά4ά8, πρόφρων ΤΘΟΘΊΥΟΒ. ΘΙΠΡΠ 8515. ἔτοιῃ 15 Ῥοβιύίοη. ῬοΥμαρΒ ἃ 510} 

τχὐτηθύϊομ ὑμαῦὺ θὰ 11 μῶνὸ ὕο ὑ6}} Δ αν, ονθῃ 1 6 ἀοδϑ ποὺ ἄο 10. 

“ ΘΑσΟΥΪγ.᾽ 

44. ΤΟ οομφθρύϊοῃ οἵ ἃ σοᾷ δ ἃ ἰδύῦμονυ 15. ἃ σοιθτηοι. ΟΠ6, δη4 Ὑ61] 

Κηόνσιι ὑο πηοϑὺ ΟΠ τὶβύϊατιβ ἔσότῃ ὕ..6 ΟΡΘΏΪρ᾽ γογα5 οὗ ὑη6 “Ραύοσ Ν᾽ οδῦου. 

δ4δ. Ζθϑιβ ὈΘΡΊΩΒ 1} ἃ σὙΔΠαΊΟΒΘ δύ], 86 0Ὁ6118  θυῶ γοτῃροῦβὶν (086 
βροπάαϊο πάϊς οὗ νβ. ὅ48 Π6]}}8 ὕὉο σίγα ὑμὶ8 δβἴθοῦ) ὑὉμαῦ 18. Ὁ]Δη5. ἃ 16 
ἴοο ἄφθθρ ἴὼγ ΠΟΥ Ἐπαογβύφηαιηρ, βθθίρ ὑΠῶῦὺ 8116 156. ΟΪΥ ἃ ΜΟΙΏΔΠ. - 

ὙΠ νοΥ μ6 ψϑηῦδ Πὺγ ὕο Κῆον Δηγηρ μ6 Μ1ΠΟ᾽ῳ 61} Ποὺ, 50 ἴδυ δ8 ἰὖ 

ΤῆΘΥ ΒΘ ῬΥΌΡΟΥ ἴον ἤοΣ ὅὸ ἤρᾶὰσ. ΑἈπα ἔινύμοσ, πιδὺ ὑθλη}ς ΕΒ. 111 6} 

Π6Ὶ ὑπ8 νοΙῪ ἢτβὺ, θθίουθ φουθο αν εἾ8ο6, 516 πιαδὺ 80 φαϊοῦ ποῦν, δᾶ 

δῇορ Ῥυγίῃρ ἰηὔο Ὧ15 ὑυϊναύθ δῇξαῖγσβ, Α1] {18 ΒῈῦγ 88 τ γ ὶν ὅ0 ΘΟΙΠΉΤΥΩ 

ἩΘΥ ΒΌΒΡΙΟΙΟΩΒ. Φ1ἃ ΟΡΘΩΒ ὕΠ6 ΨΥ ΤΟΥ ἃ Το αἰτροῦ αὐΐδοκ. ΤῈΘ 016 

αὐὐῦμθδ οἱ Ζθυβ ὑονψαγὰ Ἡΐθγ 15 ργοῦνυ στο ὑὴθ βᾶηθ 8ἃ5 ὑμδῦ ψ 10 ἢ 

ἔασι 15}.65 ὕδ ὑμθιηθ οἱ Ποβου 5 “ ΤῊ 1900]1}᾽ 5 Ποῦβα.» 

406. ἐούσῃ: 1109, 6. --- χαλεποί; 1028, 

ὅ49, θεῶν : 992. --- ἐθέλω(μι) : Βα ]αχιοῦϊνα. 

ΠΡΌΘΡΟΝ ΤΥΧῸΝ 

1114.», 5ὅ51-.-579 
489. Οέϊοπαϊ : : 

440. ΝνΝΟΟΑΒυι ΑΕΥ 

ἄαπτος, ον ὉΠΤΟΜ.ΟΠ8}0]16, 1 γ 1101}. 

αἰνῶς ὑρητῖρ]ν, ἀτοδαϊ}}γ, ὠυν []]ν. 

βο-ῶπις, ἰδος 68]1π-ογοᾷ, ἸΔΤρο-Θγοᾷ, 
οχ-ουϑά. 

δαιμόνιος, ἢ; ον ῬΟΒΒΟΒδΘα Ὀγ ἃ ἀα- 

ῬΊΟΠ, ΘΟ [π]Θ Βα ; ογᾶζν, ΤΟΟ]ΊΒΠ, 
ὙτΘΙΟ. 

ἔμ-πης ΘΥΘΡ Π6]655, ΤΟΥ 411 ὑμαῦ, 

ΌΥ 811] τῆθδῃβ, Ὡρβοπιύοὶν, οοχη- 

ῬΙ]Θύθ]ν. 
᾿ ; 3 ; ΓΕ 3 ΄ 
ἐπι-γνάμπ-τω, ἐπιγνάμψω, ἐπέγναμ- 

ψα, ἐπεγνάμφθην Ρομά, οὐ}, ΒΚ. Ὁ-, 

αἋπ6, Ψ|Ὼ ΟΥ̓́ΕΤ, 

ἐτ-ήτυμος, ἡ: ον ἴσιο, ἈΠ 4 1]1Ὲ ρ᾽, ΒΌΥΟ, 

168), δοῦμα. 

εὔκηλος, ἡ, ον υπαϊδύθτροθα, 1ἢ 

Ῥθδοθ, 1ῃ οἰ, ααϊθού. 

ἦρα ἐπ οοὶ. ποιέ. ρων. ἴϑνου, Ὀ6η6- 

ἢύ, Ῥ]θᾶδισο, Κἰπᾶηθϑθ, ρσγοῦθο- 

{10}. 

Ἥφαιστος, ουὐ, ὁ Πορ᾿Ππαρδβῦσβ, ἐδ6 
ἰωηια φοί οΥ 376. 

καθ-ἣμαι (ἣσ-) 510 ἄονγη, [)086 βραίθα. 

κλυτο-τέχνης, ἐς ΤΟΠΟΠΟΘΩ͂ [07 5.1} 

ἴη. παπαϊοχαῖί, οἱ το πονγηθα 5Κ1]]. 

λίην οχΟρΘαΙΟἿΥ, ΝΟΥ, ΘΡΡΘοὶ])}γΥ. 

μᾶλλον [μάλα] γηογο, γαῦπον, Ῥγοῖ- 

ΟΥ̓Δ ὈΪΥ. 

μέλλω (μελλ-, μελλε-), 

ἐμέλλησαἙ Ῥ»ἘᾺῈ ἀροιῦ, »ὺ ἀ68- 

ὑληθα, ὔ 

Οὐρανίων, ὠνος, ὃ, ἡ ἀν 6116 οἱ 

Πράγοι, αἰγληλῦν, φοα(α 685). 

παρ-εἴπον 32εἰ αὐ}... )εΥΒαδᾶθ, 6870]6, 

μελλήσω, 
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441. 4427 ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΒΙς 

ὙὙ11 ογοῦ, ἀσρθ, οὐὐηιῦ, ἀσιαθ, πρήσσω ({πρηκ-), πρήξω, ἔπρηξα, πέ- 

ὈΘρΆΙ116, [41 Κ ΟΥ̓ΘΙ. πρηγαΐ, πέπρηγμαι, ἐπρήχθηνϊ 
ποῖος, ἡ, ον μπᾶὺ (βοχύ) ἡ πῶδβαῦ ΟΔΧΤῪ ὑΠΥΟΙΡΗ, ἄο, ΔΟΘΟΙΩΡΙ1ΒΗ, 

Κιπά ϑοῦ, Ῥουξοστη. 

Του νῦν : δὐγυμο-ΟΡῪ : ΡΟΪγ-, Ρῥυσο-ὑθο 1 ο(81}), ὕθο- 
ΠΪ4868 ; Ῥιδούϊοθ, ργαρτιηδίϊ (51η, ο, 56), 621, 

441. Ἠδδα πα ὑγδηϑαΐο : 

Παρ, δ51-ὃ 

τὸν δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα 38. πότνια Ἥρη" 581 

« αἰνότατε Ἰζρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 
Ἄς ͵7ὔ 7] 2 ᾽ ᾽» δ "7 [ων 

καὶ λίην σε πάρος Ὑ οὔτ᾽ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ, 

ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι, ἅσσ᾽ ἐθέλῃσθα - 
ἴω .] 2.» κκ 7 Ἂ ψ, ΄7 7ὔ 

νῇν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα, μή σε παρείπῃ δῇ 
) , 7 "Ὁ 7 ς. , 
ἀργυρόπεξα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος - 

ἠερίη γὰρ σοί γε παρέζετο καὶ λάβε γούνων" 

"τῇ σ᾽ ὀίω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς ᾿Αχιλῆα 

τιμήσεις, ὀλέσεις δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" δρ60 

« δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀίεαι, οὐδέ σε λήθω, ᾿ 

πρῆξαι δ᾽ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ θυμοῦ 
κ᾿ ΣΝ Χ δ ν τ. γ ; 

"μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι - τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἐσται.. 

ζ εἰ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἰ αι. 

ἀλλ᾽ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ, τ ῥθδ 

μή νύ τοιοὐ χραϊσμωδίν, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν Ὄλυμτῳ; 
ἄσσον ἼᾺ ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω."" 

ὡς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ βοῶπις πότνια “Ἥρη, 
 ν 5; 7 ἴω ὅ 3 7ὔ έ ἴφ 

καί ῥ᾽ ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ᾽ 

ὥχθησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες" 

τοῖσιν δ᾽ φαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ᾽ ἀγορεύειν, 
μητρὶ φίλῃ ἐπὶ ἦρα φέρων, λευκωλένῳ “Ηρῃ 

ὧι 

ὧι ων ς ᾿κ--.Ὁ} 

442. ὅ52. Νοὺ ἃ απρδύϊου, Ὀπὺ δὰ ἱπαϊρτιαπῦ Θχοϊδιηδύῖοθ. ΠΟ γᾶ 
ΠΟῪ Ὀ]ΑΥ͂Β Οη6 ὑστάτη Δέίου ἃπούμου. δ) θ6 βῃονγθ ὦ σοϊηρ]θῦθ πον] θάρα 
οὐ Ὁ86 πἰδαδύϊοι, ούϑὰ ἴῃ 105 ἀοῦα115. Τῦ δαᾶβ ὕο 116 οοχηθαν ὑΠιωῦ 5116. 15 
ΤῊ Οἢ ὈΥΙΡΏοΥ ὕμβαι Ζθιβ, ἡ ΟΒΘ ΤΟΙ ΡΟᾺΒ Ἰο 1655. ὕαῖκοθ οὰ ἃ ὕοπο οὗ 
ὑ86 δΌβαχα. 
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ΠΈΘΒΟΝ ὨΧΧΊΥ͂ [442 

δὅ9. 586 ὕμτονδ ὑὸς αὖ Ζθιβ μἷ8. οὐ γοσάβ (εἴρομαι, μεταλλάω) ἵἴτι 
ἂῖὶ Ἰηδϊρηθηῦ ἄθηϊα] οὗ Βωνίηρ ὍΘθα ἴοο παι δι υϊνα μοσούοΐοσθ Οἱ {μὲ 
οὗβοσ Βαηα, 58η6 ἢδὰ8 ΠΟΥΘΥ Ὀοίογθ ὑμ18 (πάρος) Ἰπαυϊτοᾶ το 15 ῥυϊναῦθ 

αἴξαῖνβ, “" θαῦ πον ὑῦν) {115 15 ὕοο τηοῃ ἔοι ἃ Ἰογίηρ δμηᾷ αἰ 7] ψῖ6 
11Ἶτθ χαϑ ὅο δῃᾶαχο. 

ὅδ. σοί; 1004. --- γούνων : 988. 

561. δαιμονίη : “οι 100]. --- δέξεαι Θοῆοθϑ ὑμ6 ὀΐω οἱ νβ5, 58ὅ8.Ὀ Ἡδτγὰ 

ὑῃοΥΘ βγϑ, “1 ὨΠΔΡΊμ 6, ἤο ΜΏ1Οἢ ΖΘ. ΤΘΡ]1685, ἢ Ὑ 65, γοὰ ἃ΄6 δ᾽ναῦ5 

ὡπασίηϊησ. Τί Ἰ]ότὰ πὰθ Οὐ͵ν τηϑᾶθ ἃ ϑῃγονγα σιθδβθ, 6. ὑόν υηρ' ΤαΡΘ 
ἰηΐο “ΟΝ ΖΘαβ 8115 ἂὖ υϑιηρ' 80 Ἡραῦγ οδπομῦ ψοα]α ΡῈ ὍΠη6. δῦ Ῥοββὶ- 

Ὀ16 οοῃῆσιηδύοιι οὐ ΠΘῚ ΒΒΡΙΟΙΟΙΊΒ. --- οὐδέ σε λήθω : ἐ.6. “ὙΟἋ δ΄Θ. ΔΙΔΥΒ 
ΒΥ ΠΡ ΟἹ. 1η6.᾽ 

ῦ62, ἀπὸ θυμοῦ: μιμοῦ ἤγονι τι} Ποαρὶ, ἴ.6. ψοὰ 111] 1ο56. ΤΥ αἰΐοο- 

10 118. ---- πρῆξαι : ἴῃ {1185 σοηπθούΐφοῃ ἰὖ 15. Ἰηὐογοϑύμιρ' ἰὼ ΟΌΒοσνγΘ ΠΟῪ 

ψ6]}] 06 Ῥοοῦ Καθ πατηϑιι 116; ἴοτγ Ἰωῦου Ποτὰ ἄοοβ βαροθθα ἴῃ ουὐν]ύς- 
πρ Ζθαβ δια ἄοεθβ δο Ομ ρ]15}) (πρῆξαι) Ἰαδὺ νι μαῦ 586 18 ἴτπι τηϊμα Β6ΓΘ, 

Ὑ10} ΖΒ 15 ΘΟΙΏΡ6]]6α 1 1118. αἰβοοιηβθατο Ὸ δοκηπον]θαρε; “ὙἼΠΟΣ 

Ἰαβῦ Φοσοιαρ 864 ἰὑ αὖ Ἰαδὺ, Ὁ ΠΕΙΩ; οΧ-ογοα ᾳαθρθῃ, ὑπο παβδῦ δυοιβοαᾶ 

ΔΟΉ11165 Ηθοὺ οἱ ἱοοῦ.᾿ἢ ΄ 
ὅθ4, “ἀταηίοα ὑπαῦ {115 15. τὰ (ν Ποἢ 1 ἄο ποῦ). Ζθὰβ οαῃμοῦ 

Ῥυϊηρ ΠἸγη5617 ὕο πλᾶῖκο ἃ οἰθδὴ Ὀγθαβὺ οἱ 10. --- ἐμοὶ φίλον : Δα οοταῦϊο ἃπα 
ΑΥ ὈΙΤΑΤΥ͂ : σα} ἐοί ὁοὲ ποίτο ὕονι ῥἰαϊκῖγ. ἙΣΑΟὮ 15 τὰν οΟΟα Ὀ] ΘΑ ΒΙ76, ΤΟΔΒΟῺ 
ΘΟ. ἔον ὑΠ|6 11|κ65 οὗ γοι ; οἵ. ΘΠ δΊσοβροδσο, ὕωΐ, Οτ65., “’ ῬΘοῖτι5, ρῸ 061] 

ὑμ6}} (ὑ116 βοῃμαῦονβ) Οδθϑῶν Ὑ111] ποὺ οομλ6. “Δίοσῦ τοῦ δοβδυ, Ἰοὺ 
π16. ΠΟΥ ΒΟ01η6 οᾶμ86, ᾿οδὺ 1 "»Ὲ Ἰδαρῃβα δὖ θη 1 0611] ὑμθῖ 80. “ὙἼῊΘ 
οδ568 15 ἴῃ ΤΥ Ὑ{Π],1 7111 ποῦ οοτλα, ὑμῦ 15 Θμ οι ρῊ ὕο βα δέν 0Π6 βαμδύθ. 

ὅθ. ἀκέουσα : ὑταηῃβ]αῦα ΟΥ̓ ΔΠΟΥΒΟΥ ᾿πιρογαύϊνο, “ αῦ βμαῦ ἊΡ 8δηα 5:0 

ἄονι." - μύθῳ: 996. ΖεοὰΒβ. 85 Ἰοβὺ οομῃρ]ούο]ν ἴῃ ὑπο ἀγρυστηοπύ, τ ΊΘἢ 

Τη οἶς 65 Ὠ]ΠῈ ὙΘΙΥ͂ ΔΙΙΘΥΥ͂, 50 ἢ6 ΠΟῪ ὕπτηΒ ὕο ὑμτθαΐβ οὗ ὑπὸ αἰγοϑὺ ν᾽ θποθ. 

ΤΊ οϑα. 16 ποῦ ἸΏΘΤΟΪΨ ΘΙ ὙΟΤαβΡ ΟἸΌΠΘν, ἃ5 ἷΟΘ ΚΠΟῊ ἔσο ΔΠΟΥΒΘΥ 
οὐσρδβίοῃ, Ὑ 1161. 116 ὕθα 1 ΟἽ ΤΟ τ] 145. ΠΠῚοτῶ ὑμπαῦ μ6 Πα ομθθ Ππηρ' ΠῈΣ 

Ρ ψἰῦ μὸν Βαπᾶ5 ὑϊοᾶ ὑοροῦθου απ ἂπ Δην}] Βοπμα ἕο οἰποσ. Τοοῦ. ΟἿ, 

Ὁποῦ οοοαβίοῃ. Π6 ὑμπγθανθηθα 0 ΠΟνΒΟνΤ]]Ρ ΠΘΥ βθνογοὶυ. 16 γαϊθηῦ 
70, μΒὸ ἢμᾶβ Ηἷβ οὐσὰ 116 ὕοο τηπο]ι ὕο Θη 76. 

567. ἐφείω ᾿τηαϑὺ 06 πηᾷοτθύοοα οὐ ]ονν 5. ἃ 5 γι θην 85. ζϑαρ Ἰιμᾷ 0Π6 

ῬΟΎΘΙ, ὕο ἀο νου ὉΠ161|. --- ἰόνθ᾽ (ἰόντα) (με). 

ΤῊ τηϑυ]οα οἱ β]θποῖηρ Ἡ ογὰ, ΘΟ ΡΆΤΥ ὕο ΟΥΑΙ ΠΘΥΎ Ὠ 181) ΘΧΡΘΙ]- 

Θο6. ἴῃ 58806}} τηϑύθοῦβ, ρύόνοβ οἰθοῦϊνο, Τϑ 18 ΘΟ ΒΒ σν ἔου ὑπ γοθίϊο 
“ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ὑμαῦ 5116 θ6 βθορ)θᾷ, 5οὸ ὑὙπαῦ {1167 1η8 6 ἔΌΥΌΠΟΥ ἀθνυϑιοριποιῦ 

ἴῃ ὑπ δοῦϊοι οἱ ὑπὸ ροθ. Ἐββίθ5 5ΠῸ 18 Ὀτιρηῦ ὁπ οαρ ἢ ὕο 5660 ὑπαῦὺ 8 
Ῥοβδῦ ῃιοῦμοα οἱ μανίηρ ΔΘῚ ΨΦΥ͂ 15 ΕΥ̓͂ ἀρρατθηῦ Βα ὈΙΗ 15βίοῃ. 
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443. 445] ἜΟΜΕΞΒΙΟ ΟΒΕΠΚ 

ΠΗΡΟΝ ΤὩΧΧΥν 

448. Οίϊοπαί " 

444, 

ἀμφικύπελλον, ου, τό ἀου}]6 οἵρ 

(ΘΌ)0160) ; ἐξ ηιαν ὃς τυγτιδεῖ πρδιεῖο 
ἄἰοιοτι, ἱμι6 δοίίογ ζογτηίγιῳ αὐιοἱι6}" 

γεοερίαοίε. ; 

ἀν-αίἰσσω (ραι-Επκ-), ἀναίξω, ἀνήιξα, 

ἀνηίχθην δὐατῦ ἃ}, ἀἀγὺ Ὁ}, ΒΡ. 1110’ 

17). 

ἀν-εκτός, ἡ, όν ΘυἀυγΆ}}]6, ΠΟ] γ}019, 
θά 4}]96. 

ἀντι-φέρω (φερ-, οἷ-, ἐνεκ-), ἀντοίσω 

ὕθδν ἀρδϊυβῦ, ΟΡΡΟΒβδ. 

ἀργαλέος, ἡ, ον ΒΟΡΙΡ]6, ὕουγ 16, 

ϑντα], ογ6], α1ΠἘ1Οα]0, 

ἀστεροπητής, ἄορ, ὁ ΒΌΣΠ]ΕΙ οὗ Ἰ1ρ]ῦ- 

Ἡ1Πρ,. 

ἐλα ὑν- (οΓ ἐλάω) αγῖνθ, συν Ὺ ΟἹ, 

᾿ ΒΥΤΙΙΘ, ῬΌΒΗ, ΡΓΘ585.. 
ἐριδαίνω (ἐριδαν-) “ύδΤΙΘΙ, ὈΙΟΙΚΟΓ. 

ἦδος, εος, τό τι56, ὐ]1ῦγ, δἀνοηδαρθ, 

ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΌΥ. 
θείνω (θεν-), θενέω, ἔθεινα ίγΙ Κα, 1, 

Ὀθαδῦ. 

1τ14., δ19--989 

ΝΟΟΑΒΟΚΙΑΡΥ 

ἵλδος, ἡ. ον Ῥχοριθίοσβ, Κἰμα]γ, ρθι- 

16, Τά  ΟΤΔ}016. 

καθ-άπτω (ἀφ-), καθάψω (καθάψο- 

μαι), καθῆψα, καθῆμμαι, καθήφθηνἜ 

οὐΐδοῖκ, Ἰὼ ΠΟ]4, δοοοβὺ, δα ἄγθ88. 
κολῳός, οὔ, ὃ Ὀγδν], ὙΥΔΙΡΠΏρ, 

ἀαδυτοὶ. 

μαλακός, ἡ, όν 5οί, 6116, ὕβμοι, 
γ116, 

νϊκά-ω, νϊκήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, 

νενίκημαι, ἐνικήθην ΘΟ ΈΌΘΙ, ῥτο- 

Ὑ41], ΒΌΣΌΦΒ8. 

ὀφθαλμός, οὔ, ὁ Θγο, 5]ρ})0. 

παράτφημι (φη-. φα.), παραφήσω, 
παρέφησα"" ΔΩ Ί56, ΘΟΌ2.56], ΓΡῸ, 

Ῥουδιιφάᾶθ, 

στυφελίζω (στυφελιγ-), ἐστυφέλιξα 

ΒΌΤΚο, σα δῦ, 111}. 

ταράσσωἘ (ταραχ-), ταράξω,͵ ἐτάραξα, 

τετρηχα, τετάραγμαι", ἐταράχθην Ἐ 

αἰδῦύαυρ ψιοϊοηύγ, βγοῦν 1ηὖο 

ΘΟὨΤ ΒΙΟΙ ; Ρ6»7., ὍΘ. ἀϊδθατΡαά. 

Ἰουιναῦϊννοα : ΝΙΚό ; ορὐμα]ηλ-ἶο, -ἴ8, -ο-ἸΟρΥ. 

4Δλη. Ἰλολα ἀπα ὑγαηδβίατφα: 

111}, ὅ19--ὅ89 
{{ ᾿ ὃ} λ ΄, Ἵἵ (ὃ ΙΝ δ᾽ Ψ. 3. . ἔ 

ἢ ὃὴ λοίγια ἔργα ταὸὃὸ ἔσσεται οὐὸ ἐτ ἄνεκτα, 

εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον - οὐδέ τι δαυτὸς Β7Ὲ 

ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος. ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ 
7) 1) νὴ Χ ρ ΤΟΣ 

μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ, 

στατρὶ φιλῳ ἐπὶ ἦρα φέρειν Διί, ὄφρα μὴ αὗτε 
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ΠΈΕΒΒΟΝ ΤΧΧΥ [446 

νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. 
, “] 2. 2 2 2 ΄ . ᾿ 

εἴ περ γᾶρ κ᾽ ἐβέλῃσιν ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητὴς 580 

ἐξ ἑδέων στυφέλίξαι - ὁ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. 
3 Ἀ Ἀ ;. 72.»ϑ. ἃ ) θ ω θ "ΩΝ ᾿ ἀλλὰ σὺ τὸν γ᾽ ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν 

αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ἵλαος ᾿Ολύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. 

ὧς ἄρ᾽ ἔφη, καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 

μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει, καί μὲν προσέειπεν " δ8ὅ 

( σέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ, 

μή σε φίλην περ ἐοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 

θεινομένην - τότε δ᾽ οὔ τι δυνήσομαι ἀχνύμενός περ 
- ΕΣ 7 Ν 5 7 3 ,ὔ 

χραισμεῖν - ἀργαλέος γὰρ ᾿Ολύμπιος ἀντιφέρεσθαι. 589 

ἀ4ἀά6. 72. τάδ᾽ (ε) ἔσσεται: 913,1, 

δ14-1 0. ἕνεκα θνητῶν, οοῃϊοιμῃηρύπομβιν, οομὐταβδίθᾷ ψι ἐν θεοῖσι. 

Ἡδρϑβϑδῦαβ οϑβᾶυβ ὉΠ 6. ΤΟῸ]8 Οἱ τηραϊαῦον, δ8 Νϑδῦου αἰὰ θϑύνθθη Αρὰ- 
τθτθ οι δ ΑΟΏ11105, θα 1ΠῸῸ ΤΠ 6]Υ Ὀούῦρυ βαθοθθβ Η6 15. οὐν 

ἀθηῦ]Υ το Μψουτὶθα ὑπαὺ ΒΘ Υ ὕνγο βῃοιμα ογθαῦθ β.0}} ἃ αἰβύαυθδηοθ 

ΟΥ̓́ 510} Ἰμδισηϊβοελῦ ΟΥ̓ΘΩΌΓΘΒ. 85. τηοσύα]β, ἕνεκα θνητῶν 18 014 10 

086 αὐτπορὺ οοπύοιιρῦ, ἃ5. 6 1ηρ᾽ Δ πη νγουῦῃν αδο [07 50) ὙΥΓΔΙΡΊ ΠΡ, 

ΤΉτι5, οὰ ἀπούμοσ οοοδβίοῃ,  ΏΘη ῬΟΒΘΙ θη ΟΠ Δ]]Θηρο5 0110 ὕο ἃ ὁο1η- 
Ῥδῦ, Ὀθόϑαβο οἱ ὑμῖν μανὶπρ' ὕαίχ οι αἸο θη 516 65 1} 616 ΤὙΟ] ΔῈ ὙΝΔΥ,.Α.}00110 

Ἰοῦ 1] τ ρ 168, “ ΒΒ ΑΙτοσ οὗ ὑπ οαγύμ, [Ποὺ τοι] εῦ σοί α θ᾽ τὰ οὗ πηβουηᾷ 
ταϊα 11 1 μου] ἢσΤιὺ ἀραῖδῦ ὑΠ66 Τὸν 886. βῶῖκα οὐ Ὁ] 011] πχογύα]β, σγῆο 

1τοὸ απο Ἰθᾶνοβ Ὡον ᾿ἰν ὦ οἹ]ονίηρ 1116, Θομβαχηϊῃρ ὑπ σταϊὺ οὐ Ὁ}6 

ρατῦμ, πα ΠΟῪ ἀρᾶλι νγαδῦθ νῶν τὼ αἀραύῃ. Οἡ ΔηΟῦΠΟΙ Τσοδβιοπ΄ ὑπὸ 

Ῥοοῦ 5855: “ΤὨΪΒ 15 Ὅπθ Ἰοὺ ὑΠ6 ροαβ ῶνϑ ΒΡ. ἔοΥ' ΤΩ] ΒΟΤΆ 18. τη 6}, ὑπαῦ 
ὉΒ6Υ͂ 5Βου]ά 11γϑ ἴῃ Ῥαΐι : γοῦ ὑπιθιβοΊγοθ ΔΤΘ ΒΟΡΓΟΥΨ]688.᾽ 

ὅτ. ϑαιτός: 979, Ὁ, ἩΟΘ τὸ οαὔο] ἃ ο]μαγρδθ οἱ ὑπ παίπισο οἱ {]16 

οοῦᾶβ, πα οἱ ΤΠῚΟρΡΠἀθϑῦμβ. ἴῃ Ῥαυῦ]ο]αν. “ΕῸΓΡ 5μ8πι6, ὑπδὺ γοὰ 5Ποι]ὴ 

ταῖθθ β.0}} ἃ ἀἰθυαγ 1100 Δηλοῦρ᾽ ὉΠ 6 σΟαδ ΟΥ̓ Ἰπογύα]β ὑμαῦ γοὰ σι 6 

τῖβὶς οὐ βροϊπωρ οὐ αϊππον}" ΓΓΠΘ Ῥγοβρθοῦ οὐ Ἰοβίηρ ἃ σοοα αἸπηοὺ 
οπρ]ὺ ὑο Ὅ6 Θποκρ] ὕο Ὀγηρ᾽ [6 ρα 5. ὅο θυ 8. 

δὅ70. τά, 51] υυῖῦ ᾧ ἀργοῦ οοβῦαγο, 

918, 1. : 
δ77. μητρί: 1004, --- νοεούσῃ: 1100, 06, Οδοῦνθ ΠΟῪ ΘΟ ΠΕ- 

Ῥ]ΠοβϑῦαϑΒ 18, Ὁ. Ῥγθ ϑοϊηρ 115 δάγιος ὙΠῸ 0118 ἀθοϊαγαύϊοη ὑἱιαῦ ἢ)18 τη οὔ Υ 

15. 80 νγῖ886 δῃηα ρῥγαάθηῦ ὑπαῦ 516 4065 ποῦ π66ἃ 1. 

δ1 8. ἐπί (1048-.-1049). -- ἦρα φέρειν: σἠου ἐἰπάηοιβ. ἰοιοσατί. --- φίλῳ: 

ἂ5 ΔΡΌ 16 Πθγ ἰο Ζθαβ, “ οὐν Βϑ]ονοα ἔαύμον, 15 ποὺ τηθϑηῦ ΨΟΥῪ ΒΟΙΙΟΌΒΙΥ. 
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447-448] ΗΟΜΈΕΈΒΙΟ ΟΘΒΕΕΚ 

ὅ79. νεικείῃσι, ταράξῃ: 1118. --- σύν: 1048--1049. ---- ταράξῃ 15 ἴο 06 

ὑδῖκθη Ἰἰθοτγα!]γ, ἃ85. ὑμσονίηρ Θγθυυυιῖηρ ᾿ηο ΟΟὨ ΓΒ ΟΠ, ἃΒ ὈῪ Ὀσθακὶηρ, 
Ρ Ὁ86 ἑαγπιύατο, ογουαγηΐηρ ὑμ6 816 ὑποαρὴ Ἰοδαθα ψιῦ ἑοοῦ ἃπά 

αἀτῖπκ, δηα ὑμγονίηρ 8}} 86 ροάβ οαὖ οὗ πῃ Βοῦββ, ἴδοι πανῖτρ Ἰαϊὰ 

σψ]ο]οιῦ Βαπαβ, οὐ θοῦ, ἀΡροη ὑμϑχη. 

ὅ80. ἐθέλῃσιν : 1138. ---- ὅ80--581] : ἃ σοοα ΘΧΔΙΏΡ18 οὗ Π6 ἤρατο πον 
ἃ5 αροβιοροδίβ, ἴ.6. ταδῦθδα οἱ ὀοιηρ]ούϊπ᾽ Ὠ15 δοῃηὔθηοθ, ῃθ ροα Ὀσθῶκβ ΟἹ 

ΔΌΓΟΡΌΥ, 8.4 Ἰθαᾶνθϑ ὕο ὑπ πηδριηδύϊοσμι, 85. υθῖηρ Ὀθγοῃά ὑῃ6 ροόνοτ οἱ 

δἀδαιυοΐθ Θχρσθββίου ἴῃ οτγαᾶβ, ᾿ιδῦ ψ μδὺ Ζοαβ ταϊρῦ ἀο ὕἤο ὑμϑτὰ 8]], 11 

ἢ ΒΒοι]α ἰαΐχο ὕπθ πούϊου, τύ τᾶν Ὀ6 ὑμαὺ ΤΠΘρδοβῦαβ ἰβ αἴταϊα ὕο βὰν 
ψ δὺ Μ11] ἈΔΌῬΘη, ἔοῦ ἔθαγ ὑπδῦ ἃ τθγθ ““ σϑὶῦ οσθη ἢ ΒΡΟΚΘα ὑπογθαίζογ ᾿ 

τηδῦ ἡοῦ 6 βυβιοϊθηῦ ὕο θορ Ζθαβ ἔγοιπ ἀοϊπρ' ὑ815, ἃηᾷ μ6 ἔθδυβ ὕο ρευὺ 

ΒΟ) 80 Ιάθῳ ἰῃο ὕπ6 Πρδά οὗ Ὠ18 50}}} βδοον]Ἕηρ, του ηρ ἐαῦμοσ. 
581. πολύ: 780-781. 

ὅ82. ἐπέεσσιν : 1006. --- καθάπτεσθαι ; 1107, 11, “ Ἰὰγ Πο]ὰ οἱ δίχα, αὐύϑοϊς. 

Ὠππη, ποῦ τι ἢ γψοὺγ δα 5 οὐ ὑπ 6 ΡοΚοΥ, θαὺ τι 5071 τοογα5.᾽" 

ΤῈ15 Ο]6 Ῥᾶββαρβθ οοῃύδ! 8 ΒΟΙΩΘ ΨΘΙΥ͂ ΒΘΏΒ1016 δάγίοθ ΟἹ “ΠΟῪ ὅο 

τηϑηῶρΘ ἃ ὨυΒΡΘηα," Ὀαὺ ΞΡΟΚΘῺ ἃ8 1ὖ 15 ἴῃ ὑπ 6 Ῥσθβθῃοα οἱ Ζϑιβ 10 μδ8 8 

᾿οῦο οὗ ὑμ6 ρτούθβαμθ ἀπ ΘΟΙΉΪΟ. 
87. ἴδωμαι : 1118. 

ὅ88. τι: 780-781. 

ὅ89. ᾿Ολύμπιος (ἐστι). 

ΤΈΝΒΟΝ ΤΙΧΧΥΙ 

Τιπαν, 590--ὅ98 
441. Οίϊοπαΐ: 

448. νοΟΟΑΒυ! ΑΗῪ 

ἀλέξω (ἀλεξ-, ἀλεξε-, ἀλεκ-, ἀλκ-), κατα-πίπτω (πετ-, πτε-, πτη-), κατα- 

ἀλεξήσω, ἠλέξησα (ἄλαλκον) ψατᾶ δοπεσέομαι, κατέπεσον, καταπέ- 

ΟΥ̓, ἀοἴοθμά, ρτγοὐροῦ. | πτη(κ)α [4}1, ἄτορ. 
ἄλλο-τε αὖ διῃμούῃου {ἸΤὴ6. κομίζω (κομιδ-), κομιῶ, ἐκόμισ (σγα, 

βηλός, οὔ, ὃ ὑΒτοβῃο]α. κεκόμικα, κεκόμισμαιξ, ἐκομίσθηνἘ 

ἐν-δέξιος, ἡ, ον, ὑοζνατα) ὑῃμ8 Ῥθδτ, δῦ Του, αὐδθηᾶ, δοοοιῃ- 

τὶρΐ, Ρϑηγτ. 

ἔν-ειμι (ἐσ-), ἐνέσ (σ)ομαι ἴγ6 ἴη. κύπελλον, ου; τό Οοὰ}ν, φΟΡ]ού, 

ἤμαρ, ἤματος, τό ἀδΥ. ΔΛῆμνος, οὐ, ἢ ΠΘΙΏΠΟΒ, απ ὑσἰαπα ἐπ 
θε-σπέσιος, ἡ, ον αἸγΊ116, ΤΠΔΥγΘΙΟΌΒ, ἐ6 Αἰ σσοὰπ τιθαν ΤΥΟΥ. 

αἸγιποὶν βουπαάϊπρ. Ἀμειδά-ω, ἐμείδησα 5}1116, ἸαΡΉ. 
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ΤΈΠΒΟΝ ΤΙΧΧΎῪῚ ᾿ς [449-450 

μέ-μονα (μεν-, μον-, μα-) 0677. οηῖψ, ῥίπ-τω, ῥίψω, ἔρρῖψα, ἔρρίφα , ἔρρι- 

Ὅ6 Θαρϑυ, αθβισο ΒΥΘΔΕΙΥ, βύτνθ μαιξ, ἐρρίφ(θ)ηνΈ ἢπ:}], ἀ88}, 

ΖΘΔΙΟΌΒΙΥ, ᾿ὐθ 6, Ρ]Δ1,. ὑβγον τὶ} ἃ Ὁ], Ὀσδη 18}. 

νέκταρ, αρος, τό ΧΈΟΤΑΚ, ὐγὶπξ 9070. Σίντιες, ὧν, οὗ ΘΙ ΔΗΒ. 

ἐμ6 σοί8. τε-ταγ-ών (9( αογ. ρατί. οπἶψ.) ὈΟΌΘΉ, 

οἰνο-χοέω, οἰνοχοήσωξ, νοχόησα 1ΔΥ ΒοΙ]ὰ οὗ, 561Ζ6. 

ῬΟῸΣ ψίη6, ῬΟῸΣ ἀτ]η]ς(8). 

Ἰ)ογιναύιννοβ : ΑἸοχ- Δ αθΥ. 

449. Ἠρδά εαηαὰ ὑταμϑίαία: 

Πίαα, 590-598 

ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 500 
ἐπα Ν νΝ 2 Ν Ὁ τῶ 

ῥῖψε ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο. 
ΘᾺ 5». ῷ ᾿ τ΄ 3 ’, 7΄ 

πᾶν δ᾽ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ᾽ ἠελίῳ καταδύντι 
΄' 2 7ὔ Σ ’, » γ Ν 3. »" κάππεσον ἐν Λήμνῳ, ὀλέγος δ᾽ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν" 

Υ̓ ᾿ ΄ . " ΄ , 5) ἔνθα με Σίντιες ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. 

ὡς φάτο, μείδησεν δὲ θεά, λευκώλεος “Ἥρη, 595 

μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον. 
3 Ν τ Ὁ 3 “Ὁ 3 ΄, Ω 

αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν 

οἰνοχόει γλυκὺ νέκταρ, ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων. 

4560. ὅ90. μεμαῶτα τηοαὶῆοβ με, Βα ]θοὐ οἱ ἀλεξέμεναι (9171). 
5691. ποδός: 988. ΑΡρᾶτγθηῦὶν Ζθαβ βεῖζθα ΗἩβρῃδοβῦυβ ὈΥ ομα ἰοοῦ, 

ὑισ]θὰ τι ἃ ΟΠ6 ΟΥ 80 δόμα 18 Πθδᾷᾶ, 858. ῃ6 οι] ἃ τσ Ϊῦ, δηᾶ 

ΦΏ 6 Ἰοὺ ρῸ. --- ἀπὸ βηλοῦ : 7) )ηι ἰλ6 1]. 45" οἰ (οἵ {Π|ὲ Ῥάϊδοθ ἴῃ ἢθανθῃ). 

Εν! ἀϑηυγ Ζϑὰβ Θῃ]ογϑᾶ Φῃχονίμσ ὉΠ 6 ροα5 οαὖ οὐ δᾶνθῃ, ὕο νσθηῦ ὨΪ8 

Τρ ΏΘῊ ΔΏΡΥΥ, 88 86 Ἰροαδβὺβ οὐ ὑῃ]8. οἡ διιούμου οοοδβίοῃ : “Ὁ Τχδ, 
Βαγᾷ ο Ὧ681] ψῦῃ. Νὰ Ὀαυὺ γοὺ 1 Κῆονγ ποῦ ὙΒΘῦΒΟΣ ὑμοὰ τηδγοϑῦ ποῦ 
ὍῸ ὑμ8ὲ βσϑὺ ὕο τϑᾶρ ὕμ8 ἔγαϊῦὺδ οὐ ὑῃγν σα δὲ ὑγθᾶβοι, δηα 1 Ὀθαὺ ὕπ66 ψ]ῸῈ 

βσρθθ. οβῦ ὕμου ποῦ ΓΘ Θ. 6υ, ΘῈ ὕπο τγοτῦ Ἰγὰπρ᾽ ἔτομλ Οα ΒΙΡΉ, 

Θα ἔσοτα ὉΠΥ ἰθὺ 1 βυβρθηᾶθα ὕνγο δην118, δπᾶ τουμᾶ την μδη 485 1 ἔ858- 
ὑθηθα ἃ ρο]άθῃ Ὀομᾶ ὑμεῦ Ὠιρηῦ ποῦ Ὅ6. ὈγΟκοη ἢ Απαὰ ὕπο αἸάδὺ Ὠδηρ' 

οἦη [ῃ6 ΟἸΘΔΥ δῖ δηᾶ ἴῃ 6 οἱουαβ, διὰ ὑπ σοαὰβ ψ γ6 πτούῃ ἴῃ ΠΪΡῊ 
ΟἸσιαραβ, θαῦ ὑπον οου]ᾶ ποῦ οοηθ τουπα πα Ἰοοβα ὕπο, Νδγυ, νΒοτω- 
ΒΟΘΥΘΙ 1 τηϊρῃὺ οδίοι, 1 που] οἹαύοῃ, ἅμα Ὠὰ17] ἔτοση ὑμ8 ὑβγθβΒο]ά, ἴο 

δοτὴδ ξαϊα ϊηρ ἤο ὕμ6 ϑασῦῃ." Τὴ Ῥοθὺῦ 6118 18 ὑμαῦ ΟἹ) Δ: Οὔ ΒΥ ΟΟΟΔ βου, 

“«ἘΒαὺ Ζραβ, θη μΠ6 ΘΚ μα, ψγἃ8 γαῦῃ], ἀμ ἀ856 6 ροαϑβ 
δοουὺ Βὶβ γλϑηβῖοι." Ηδ ψῶϑ ομοθ ἀθοοῖνθα ὈΥζ ὉὍ88 φοάᾶάδββ οἱ 100]]γ, 
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4501 ΠΟΜΈΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

Αὐό. ὙΠουθαροι “ Π6 βοϊζβᾶ Αἰό Ὁ. Ποῖ Ὀτ]ρ]ῦ-αϊγοα Ὠθδᾶ ἴῃ ὕΠ6 δΏΡΟΣ 

οὗ 15 800], Δα 5 ᾶ16 ἃ τηϊρ ὐΥ οὐὐῷ ὑμαῦ ΠΟΥΘΥ ἀραΐῃ ὅο ΟἸγιραΒ. δηᾶ 

ὉΠ6 5ύδυυυ ἤθανθῃ 5ῃου ]α Αὐό οολθ, ῆο Ὀ]1 πα θῦ 411 1, Ἠδ βαϊᾶ, 

δια ὙΥΕΔΥ]ἶπρ ΠΘῚ ἴῃ 8 Ππδια πη ΠΟΥ ἔχοτα ὑῃ6 βύδαυυυ ἤθανθῃ, δηᾶ 
ἼΣΟΙΣ Υ 586 δυυϊνϑα ἃτηοηρ ὑπ6 ΜΟΥ 5 οὗ τη θῊ.᾽ 

Ὗγ πϑρᾶ ποὺ ἀογτηδπαᾶ οἱ οὐχ ροοὺῦ δρβοιϊαῦθ σού ΠΟΥ͂ ἴῃ ὑπ ὑγθαῦ- 

τηθηὺ οἱ νδυϊοὰβ ἐθαύασγος οὐ Ὠ15 ὑθθιηθ; θα 1ῦ του] 6 14]6 ἤο δὶς ΠΟῪ 

ἃ Ῥοᾶ οουμᾷ [4]] ὕο θαυύῃ, 11 ὑβσονσαι ουὺ οἱ ἢθᾶνθῃ, θη 16 8566 θὰ 
τηδκὶηρ ἀαλ]ν ὑτὶρ5 ἰσόχὴ Πθάσθι ὕο ϑασὺῃ δῃηα τϑύστῃ, ὑμΥορῊ 116 ἦτ, 

Ῥδβδίπρ' ἴστοχὴ ομ6 ὧο ὉΠ οὐδϑσ ἴῃ ἃ "ῃηοσζηθῃηῦ, ΟΥ' ΨΘΙΥ͂ α]ΟΚΙν, μα πὶ] }- - 

οαῦὺ ΦΕΥ͂ Θχύθυ!] δβϑιϑίωμιοθ. ΤῊ οομοορύϊοῃ οἱ {16 [4]] οἱ Ἡδρμδοϑβῦαϑβ, 

ὰ απ ΒΑΝΟΙΕΤ 

ἜΡοσ ἃ γαδα ταϊπτηρ Ὁν ΤΡ. 15 

80 ογαᾶθ!ν δηὐῃτοροχη ΤΡ ]Ο, 15. χπδλομϑᾶ Ὀγ ὑδ6 Ομ τιβθη Ἰδροπα οἵ 

Βεύδῃ μανὶπρ Ῥθθὴ ὕθσονη οαὖὺ Οὗ ἤθωνθη, ἃ8Β ἀθνθίορθα ἴῃ ΜΠ οι 5 
αγαάῖδβο 1 οϑέ. ΤΏ ρορῦ 15 ἃ 110016 Θομἔβθα 4180 πὶ ἢ15 ὑΟρορυδρΥ ΠΘ6ΥΘ, 
ἴον 10 ὑ88 βϑαῦ οὗ {Πη6 ρΟαΒ 15 οὐ ὕμθ ἴορ οἱ Δίοππῦ ΟἸγτηραβ, 1 ποι ]ᾶ τοῦ 

Ὀ6 ῬοΒβ:016 ἴοσ Ηδρῃϑδοβῦιχβ ὕο ΟΟΟΌΡΥ τ ΟὮ ὑΐῃγ6 1 [8]]Πᾳ}1ὴρ' το Ὁ86 φαγὶ. 

ὅθ2. ἤμαρ: 1015. ΤὨ15 που] ᾿Ἰηαϊοαύῦθ ὑμαῦ ὑῃ6 ἢόγχὴθ οἱ [η6 σοαβ 

γνῶ ΤΟ ΠῖρΉ 6. ὕμθη ΟἸσγΙΡὰΒ σου] Ὀ6. 
598, κάππεσον -- κατα-πεσον -- κατ-πεσον, 608-609. --- ἐν Λήμνῳ: [1,6 81- 

ΠῸΒ γγῶ85 ΘΟΙΒΊΟτΘα 6 ἰοδηα οἱ Ἡορῃμφθβῦαβ, 0η6 ροα οἱ ἔγο, Ὀθοϑιβα οὗ 

ὑπ 6 νγοϊοᾶπο, ΔΙ ΒΒ ]Ὰ8, δἰ σααῦθα ὕποχϑ. --- θῦμός : ὑγεαίδ,, 5οιΐ, {76. 

594. Σίντιες : ΠΠύοτΆ ΠΥ “ Ὀυϊσδα85,᾽᾽ ἃ οἱτοῦϊοαὶ [Ο0]1ς. 

59ὅ--ὅ96. μείδησεν, μειδήσασα : ὑμ6. χοροὐϊθίοη ὕο ΒΠον ὑμαὺ ὕμουθ 18. ηῸ 
ἀουλθὺ »αὺ ὑπαὺ γα 15 ἴῃ σοοᾶ πρὶσιῦβ Ομ08 ΤΏΟΤΘ. ' 

ὅ906, παιδός : 987. --- χειρί : 1005. 

597. θεοῖς : 9907, ογ 1009, 

190 



} 

ΤΈΒΒΟΝ ΤΧΧΥΤΙΙ [451-458 

598, οἰνοχόει : 5ὐγ]οὐ]γ “ἴο Ῥοὺσ Ὑ1Ππ6,᾿ Ὀαὺ ὑμ6 τηρδηΐπρ οὗ ὑμ6 Βγϑὺ 

᾿ γαχῦ οὗ ὕΠ6 σοΙηροχπά βοοὰ Ὀθϑάᾶπηθ θα ΚΘΠΘα, 80 ὑμαῦ τὺ στα ὕο τηϑϑῃ 
ἴο ΡΟᾺΣ δηγύμμπρ' ροοά ἴο ἄτη, ΒΌ0 ἢ 85. ὑΐθ ἡθούᾶν οἵ ὑπ6 ροᾶβ. ὙΤΠὰ8 

ἴῃ ΕΠΠρΡΊ15 νγ6 540 ὑμαῦ ἃ σγϑοη ὑϊως ΚΌΘΥΥΥ 15 γα, ΟΥ ἯὙ͵Δ 50,68). οἱ 8 5έθεῖ 
Ῥθῃ (ρϑπηδ - ἰθαύμου), ὦ πιοπίλν ΟΥ τοθοκῖψ Ἰοῦττ8] (7οὰγ Ξε 480), ἃ σοϊάθη 

οι α]θϑίνοῖ;, οἷο. 

ΤΈΕΠΒΟΝ ΤΥΧΧΥΤῚ 

Ιστὰρ, 899-611 

4581. Οέζϊοπαΐ : 

452. ΝΟΟΑΒΌΒΑΗΥ 

ἀμφι-γνήεις, εσσα, εν γΟΡΌΙ]Υ-ΚΕπεοᾶ, ὄψ, ὀὁπός, ἡ νοΐοθ, ποτγᾶ, βΡρθθοὶ, 

Ῥοντορσροα (ροκεϊνίῳ τε 5.111], ἸδηρΡιαΡΘ. | 

Δι ΙΔ οχύσοιβ). περι-καλλής, ἐς ὙΘΡῪ Ὀθϑαθα], 
ἄσβεστος, ἡ, ον ἸπΘ ΧΟΡ ]ΒΠ8}16. ΟἸΔΙΤΆΪ ΠΡ. 
γέλος, ου, ὁ ἸδαρἨ ον. : “περι-κλυτός, ἡ, ὄν ἰδτροῦιβ, ὙΘΥΥ ΤΘ- 

ἐν-όρ-νυμι, ἐνόρσω, ἐνῶρσα (ἐνώρορον), πον θα. 

ἐνόρωρα, ἐνορώρεμαι ΤΟ86 ΔΙΠΟΠσ, ποι-πνὕ-ω, ἐποίπνυῦσα Ὀιι5016, ΠΌΤΣΤΥ, 

ἘΠη4]6 διηοηρ,, Θχοῖίθ, φαΐ, ρωμί. 

ἧχν ὙὮΘΥΘ. πραπίς, ἰδος,. ἡ Ὠδατῦ, Ταϊπᾶ, 50Ὰ], 
καθ-εύδω (εὑδ-, εὗδε), καθευδήσω αἰ σδρΊη. 

5166}, 5] ΥΏΡΟΥ, τοϑῦ (πη Ὀ64), 6 σπρό-πᾶς, ἄσα, αν 811, Ομ ΟἾΣΘ, ΒΟ]. 

(μὰ Ὀ688). ὕπνος, οὐ, ὃ 5166Ρ, ΒΤ ΒΟΥ, 
κατα-κείτ-ω ἀΘβῖσο το 16 ἀοννῃ (ποὺς ἡ Φάος, ου, ὁ Ἰἰρηῦ, ρΊθατα, ΤΙ Δ ΤΥ. 

ΓΌΡΟΒΘ, 5] 67)... φόρμιγξ, ὑγγος, ἡ Ἰγτε, Π8ΤΡ. 

λαμπρός, ἡ, ὄν Ῥτὶρῃῦ, ὈΥΠΠΙαηῦ, χρύσό-τθρονος, ον ρο]ᾶαθη-[Ὡτοπαδᾷ, 

ΒΒ] η1ησ, ΡΊΘΘΙΩΠθ,, »οεδιδίῳ νι το 68 ϑι γοϊ θσθᾶ 

Μοῦσα, ἧς, ἡ ΤαῦΒ6. Ὑ] ρο]άθῃη ἥονγοιβ, θρόνα. 

᾿ογιγδύϊννοβ : δι ϑῦοβ ἢ Τ186. Π510, ΤΠ ΒΘΌΙΩ ;ἢ ΡΗΘΌΙη- 

Ομ, -ϑῦϊοί8). δ98-690; ᾿γρμῃού(ο, 1812); ῬΒΟΒ- ῬΒΟΣΌΒ, 

ῬΒούο-Ρ ΔΡΩ(7). -τηϑύθι, 884-- 886, 

4δ8. Ηρδὰ πὰ ὑχδηβίαῦ : 

ἸΠαά, δ99-.-611 

μὰ 2 ΝΥ 2.) Νὰ ἤ “ αὶ ἄσβεστος δ᾽ ἄρ᾽ ἐνῶρτο γέλος, μακάρεσσι θεοῖσιν, 
« ᾿, - τ λϑοει Ἄ , : 
ὡς ἴδον Ἥ φαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 600 
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454] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

ὧς τότε μὲν πρόπαν ἣμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐίσης. 

οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ᾽ ᾿Απόλλων, 
Μουσάων θ᾽, αἱ ἄειδον ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ. 

αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, δ06ὅ 

οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἰκόνδε ἕκαστος, 

ἦχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς ἀμφιγυήεις 

Ἥφαιστος ποίησεν ἰδυέῆσι πραπίδεσσιν, 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤν ᾿Ολύμπιος ἀστεροπητής, 
ἔνθα πάρος κοιμᾷθ᾽, ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι " 610 

ἔνθα καθεῦδ᾽ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος “Ἥρη. 

4584. 599. ΤῊΘ τί πκ5 τ γθ ἀβαθὶ νυ βαγνθᾶ ἴῃ Οἰγτηρὰβ ΌΣ {πὸ ροά- 
6855 Ηθρό, Ἔοβθ πᾶτηθ μ88 ὈΘΟΟΠΊΘ ὃ ΒΥΠΟΏΥΤΩΙ ΟΥ̓ ἔοτηϊηῖη 6 ρυϑοθ δηᾶ 

τη λάθη Ῥοααΐγ. [πὸ τηϑικθα οοπύταβδῦ ἤο ΠῈΣ 15 Ηδρμδοβῦαβ, ΣΟᾺΡ, 
ἈΠ ΡΆΙΠ]Υ, δια αἸδυ  ΘΘΒΙ ὩΡῚΥ Πότ 6]γ, ἼῸ ΠΘΥΘ γηδῖτθβ ἰδ ἀόραῦ 88 οὑρ- 

ὈΘΔΥΘΣ ο 86 ροῦβ, δηα ρΌΘ5. ὑῃπγοῦρἢ 80 ΤηΔῈ}Υ ΤΌΠΏΥ τηούϊοῃβ (οἴ. 

ΟΒγ116 ἢ 8Ρ0}1π|) ὑμδῦ ἃ}} οὗ ὑμπϑῖῃ ἰδ ρΡη τηοϑῦ ὈΡΤΟΔΥ]ΟΆΒΙγ. 

θεοῖσιν : 1004, 1009. ΤῊΪϊΒ5 ἐγηιοχέϊησωϊολαῦίο ἸΔῸ Ο ΛΌΟΣ 15. 2111 γηοὐϊγαὐθα 

ῬΒΥΟΒΟΙ]ΟρΡΊΟΔΙ]Υ ; ἃ8 ὕὉΠ6 διδαδύϊοη Π85 Ὀ6Θῃ 850 θχοδρύϊομα]ν ὕθηβ ὑμαὺ 
ὙΠ Θῃ ὑποσα 15 ἃ σμϑηρα Ὀσουρῃῦ ἀρουὺ ὈΥ ὑ16 οοτηΐϊο ἤρυσ οἱ Ἡδρμδοβϑῦαβ 

δια 15 τϑοϊύδ] οὐ 818 ἀϊβοοτηδύασθ αὖ ὑπ μπδηᾶβ οἱ Ζβϑαβ, ἃ1]] ἃτθ τᾶν 
ἴο ρῖνα νϑηὺ ο ὑποὶν Ῥϑηύαρ [66 ]]1Ὡρ8 ἴῃ ὉΠ15 Ἀπαϊρηϊῆθα [5 Π]1ΟΗ. 

600. ποιπνύοντα 15. οπομιδίοροοίϊο; ὍῸ ὁδπ ΘΓ Ὁμ6 Ὀον-]αρραᾷ, 
τ ΟΡΌΪγ-Κπθοᾶ Ἡδρμδοβῦαβ ρυπρ 85 ΠπΠ6 Ὀυβί]θβ ιν ΔΥ]Υ ἃγουπᾷ. 

ΟΌδβοῦυθ 086 μϑᾶνυ αοἴδοῦ ρίνϑῃ ὕο 0118 σούδα ὈΥ ὑ86 βροπάδὶο δπαϊῃρ. 
602-604. ϑαιτός, φόρμιγγος, Μουσάων : 986. --- ἀμειβόμεναι ὄπί, ““Δη- 

ὉἱρΒουδηγ." ΤῊ βοὴρ 8 ἀοι Ὀὐ]685 δοσοιηρδηϊθα Ὅν ὑμὲ ἄδιοθ, ἃ8 

ἩΠΌΤΔΘΣ 6115 ὯΒ ΘΙΒΘ ΠΘΤΘ ὑπαῦὺ βοῃρ 8) ἀδηοθ τα 86 οσονῃ οἱ ὑπ6 

ραδβὺ; διῃᾶ ὑμὰ5 {16 γηιβθϑ Του] 6. 4016 ἴο αἰΒΌ]ΔῪ ὑμποὶν ναυὶθα ρυδοθ 

δια ΟΒδυτὴβ ὕὅο ὉΠ86 Ὀδθϑὺ δανδηΐαρθ. ΤῊ ὈοοΙὶς ὑμὰ8 ὈΘρΡῚπ5 σι ὑμ6 
Ἠδτοῖς δῃᾷ ὑγαρῖο ἤρατο οὗ ΑΟΉ11165 δα Αρδιηθιηθοι, δηᾷ δπᾶ45 ὙΠῸ ἃ 

σαρδχθὺ ΒΠ0 δι οπρ᾽ ὕπ6 ρΟαβ οἱ ΟἸγΙάραΒ. --- ὀπί : 1008. 
606. κακκείοντες -Ξ- κατακείοντες [κατακείω] : 608-609. 
607. ἑκάστῳ: 997. ΤΠ ροᾶβ 8α βϑρατδύβ ποπηθβ οὐ ὑμπϑὶσ οὐσιι, ὑῃ 8 

Τουταϊμρ' φαϊίθ ἃ βουθιλθπῦ ἴῃ ἤθᾶνθη. ΥὙΥΤΌΒ ὑμ185 τηᾶγ 6 δοιηραζθᾶ 88 
ΟΠ τιδύλθη οοποδρύϊοῃ οἱ μϑανθῃ ἃ ἃ οἱὖγ, ὕΠ6 πϑῦν «ΘΥ 58]67Ὼ. " 

608. πραπίδεσσιν : 1006. 

609, δὲ πρός: δ24. 
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ΨΙΟΤΟΒῪΥ ΟΕ ΒΑΜΟΊΤΒΆΑΟΕ 

Ἑουντο, ΡῬατὶβ 

Ιουφβὶ ἱπ 306 Β.σ. ΤΒε 5ἰδαῖιβ, ΜΈΪΟΒ 15 σοπϑιογϑὶν 

αθογε 116- οἶα, βἰοοά οῃ ἃ ρεάεϑβίδὶ βανίπβ [μι ἴοτπι οὗ ἃ 5108 Ριον. {86 ροάάεββ οἱ 

Ψιοΐοιν Ῥὰ5 ὑτοῦαν σε ργεϑοπῖεά Βοϊάϊησ ἃ ἰγυταρεῖ ἴο ΒοΥ 1 Π5 νὰ Βεῖ τἱρμί Βαπᾶ. 

ΤῊΣ ἴσοϑῃ οσθᾶπ Ὀτεθ26 μᾶ5 Ὀίονγη ΒΕῚ ξϑΙτ  Π8 Ῥδοκ ἱπίο ταμλυϊτυουβ ἔο 5, 

Οοσαγαθπιοσαῖθϑ 8 πᾶ 8] Ὀδιε]ς 
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ΠΕΒΒΟΝ ΨΧΧΥ͂Π [455 

ει 486. ὙΠῸ Βτβὺ βόοοῖ οὐ 88 ΖΠήίαα, αἰἴτον 105 ρυΐση ἅμα ρ]οοσηῦ Ὀδρὶπηϊηρ 

ἰδυιϊ 5 {86 ὑταρθαγ οἱ Θαγ]ν 1116 δῃα 105 ὉΠΘΏΘΙΠρ' ΒΟΥΓΟΤ 5, Ο]Ο565. διμϊα 

686 Ἰααρ ὐου οὗ ὕΠ8 οδγο- 66 Ὀ]Θββθᾶ ροᾶβ, ἔϑαβύϊπρ ΒΔΡΡΙγ οα ΟἸγταραΒ, 

᾿  γΉΡΤΘ, 85 ΠΥ 580, 15 016 δϑῶὺ οὐ Ὁ88 ροᾶβ ὑπαῦ βύδηδοϑίῃ ἴϑϑὺ ἔοσϑυϑυ. 

Ν οὐ Ὅγ ψὶπᾶβ 15 ἰῦ 514, ΘΏ, ΠΟΥ ΘΥΘΙ τοῦ ψγιῦ] ταῖῃ, ΠΟΥ ἀούῃ ὑμ6 βῃον 

ΓΘΟΙΩΘ πῖρ ὑμοσθῖο, θπὺ ποὺ ΟἸΘΩΙ δἷστ 15 Βργϑδᾶ δροιῦ 1ὺ ο]Ἱου ]655, διὰ 

“86 να ΠΠραὺ βοαὺβ ον οὺ 10. Τ]οτθῖῃ ὉΠ18 Ὀ]Θ586α ροαβ ἃγ6 ρ]δᾶ ἴῸ1Υ 8]} 

ὑποὶς ἄἀδγϑβ.᾽" ΤΊ5 αἰδουναὺθ Ρ]ὰν οἱ Ἰρηῦ δια βῃδαρ, οἱ Ἰαυσβύον διὰ 

οἱ θ6818, οὗ βύθσῃ, ἀϊσηϊῆ θα τθῃ, δα ἔτίνο]οιβ, Πρη Ποαγ θα ροάᾶβ, ὙΠῸ 

Βοῖνα δ8 ὑμῖν ἴοϊ], 15 νογκοα οαὐὖὐ Ηγζ 1ἢὴ6 ρῬοθῦ ψιὺ ἢ σθιρᾶγ τ }}}6 ατὐϊδύϊο 

ἐβϑὶῖμρ 8Π4 ἀθ]οδου οὐ ὕομο!. Τὴ 8οθη6 οὐ ΟἸγΏρβ 85 σοπύγαδυθα 

ὙΌῸΒ ὑπ φαυ θυ δοῦϊου γλῦ Ὀοδῦ 0 σογρΡΑΥΘα ἴο ἃ Βαῦγυ Ρ]δΥ, 8 Εἰπα οὗ 
ῬΌΣ]Θ θα Θ 5μον, ΏΙΟΠ 8 ΤΘΡΌΪΔΥΙΥ ΡΟ Ϊουτηθα ἴῃ ἀποθηῦ Αὐῆθηβ δὺ 

0886 οΟἸ]οβ6 οἱ 8 βϑυΐθβ οἱ ὑσϑθαϊθβ, δη4 ἴοσ ὕΠ6 βϑῖὴβ ρίχροβο, ὕο συϑ!ῖονα 
ὍΠ6 1π1η65 οὗ 86 διαῖθηςθ. ; 

ὙΥ1Ὸ βυγρδδδίηρ τὺ ὑμθ ροθὺ πᾶ8 σόυθῃ ἴηὔο 086 δοίίϊουμ δῃᾶ ὑμ6 
πϑττθίΐνο οἱ ὑπῃ15 ῬοοΙΚ 16 τηοϑὺ ἱσηρογύαπὺ ομαγδούουβ, θοῦ ἢυτηδη 8π4 

αἸγὶπθ, οὗ ὑμ6 δῃθγθ Ῥοθτῆ. 

ΝΟ ὈΟΟΚ οὗ ἨοΙΏΟΥ 18 80 18]} οὗ ἀτατααίῖο ὅτουρβ διὰ βἰδπδυύϊομβ 85 
ὑμῖδ : ΑΡΟΙο βυσϊαϊης τὶν 15 ον δα ΤἹΠΡΊΡ' Πα  ; ΤΘΟΙΒ ΟΔΙΘΒΒΙ Ωρ 

88 ρυϊθυϊηρ Δα ΔΏΡΥΥ ΑΟὮ11165; ἜΜ ρυβ Ὀθέοσθ Ζθαβ, ΟἹ βρη ρ' Ὦ15. ΣΏΠΘῸΒ 
δια οσχύθπαϊησ ΠΟΙ τἱροὺ Πϑηᾶ ὑοννδχα 8185 ομΐῃ; Ζοὰβ ψ]ῦ 15. ἀδυς 
ὈΧΟΥ͂Β ἃπα δηιργοβία ἸΟΟΚ5 ποααϊηρ ἃ οοπβγτηδύϊου ἰο ὨἸΒ Ῥ͵ΙΟΙΪΒΟ ; 

ΟἜγγβο5 ψιῸ ἷθ Β]]ουοα βοθρύῦοσ δια δ15 οἱἦῦβ, θϑίοσα ἐμ ὕνχγο 5018 οἵ 

Αὔτοαβ; Οαγβθθαβ δὖ ὑμῈ δ]ύδσ οἱ ἄρο]ὸο 1 ὑΠ6 χηδίάθη Ώοση ἨΘ 15 
τοϑύουϊηρ ο Π6Ὶ ἃροα [δ ΠΟΥ, --- τι Πῖ5 σοτηρδηῃΐομβ δημα ὑπ Ἠθοδθοχῃῦ ; 

ΑΟΒἾΠ165 ἴῃ Ηἷβ τᾶρθ ἀτανίηρς 88 ϑιψοσα ἴτοτῃ 105 βμοδίῃ, οδιτπρᾶ ὉΥ͂ 
Αὐμομπδ, σγο ὑδῖκοθ ΐτὴ ὈΥ͂ ἰδ Ἰοῃρ᾽ ]ΟΟΙΚΒ, --- τ] ΑρΘΙ ΠΟ ὈΘίΟΥΘ 

Βίχη δηα 86 οὔμοὺ οἰϊοῖβ δτουπα ἢἶτη; ὑμ6 Πθσα]αβ οἱ Ασδυπϑιημοῦ δὺ 
ὑ86 ὑομὺ οὐ ΑΟΘἘ11165, 8δ5 Ραύσοο]β Ἰθδᾶβ Τουθῃ ὑ86 ἰαὶν Βγβθῖβ; Ζϑαβ δᾶ 

Ἦφγα οὰ ΟἸγιαριβ, ψὶῦ Πορβμδθϑῦαβ Ραγίπσ {16 ρᾶτὺ οἱ Ηδρό; ὑπ6 

ἈΒΒΘΙΩΌΙγ οὗ 0886 ροὔβ, ἀῬο}]ο Ὀ]αγίπρ 088 Κγγθ, πᾶ {ῃ6 5ΒΙ ΠρΊΠρ' τοῖι565.᾽" 
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456. 4631 ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΙΝΤ ΒΟΘΠΟΤΙΟΝ ΤῸ ΑΥ̓ΤῚ ΟΠ ΒΕΚ 

456. ἱΑΙδοΐβ. ---- ΤῊΘ Οστθοὶ Ἰαπραδρα τγὰ5 ἀἰν 6 ἰπΐο 8, πυτχη- 

ῬΘ6Ι οἵ αἸα]θοβ, {86 υποδὺ ᾿ππρογίϑηῦ Ρ,ΤΟᾺΡΒ ΟἹ ΨΏΙΟΗ σοῦ 6 
Α60]116, Τοπῖο (ἸΤοηϊο Α010), ἃπΠα 1)ο116. 

457. ὙΘΓΙΥ ΟἸΟΒΘΙΥ τϑἰαίθα ἴο Το] 15 Αὕϊ]ο, πᾶ ὈοΟΓΠ 816 ἀβδ]ν 
δ5τουροαᾶ τοροίμου 885 Τοη]ο- ὦ ὑ0106. Τὰ [Π6 στθαῦ τηδ85 Οὗ 0861} ἔΟΥΤῊΒ 

Π6ΥῪ 816 ἔυπαδιηθηύ!ῦ 411|κ6, 8ηα ΑἸΗ͂ΘΥ 

ΠΟΗΪΥ ἰπὶ ταῖμου ἀθίβ]8. 

458, ΤὭΘ ΗἩολΘΙΪΟ ῬΟΘΙῺΒ 816 ΘΟΙΠΡΟΒΘα 
1πη δῦ 15 πον 85. [86 ἩοΙΏΘΙΊΟ αἸα] θοῦ, 

8ι Τηϊχύατο οὐ ΑΘ0]10 δα Τοηῖϊο, {86 ὰ]Κ οὗ 

0Π6 ἔογστωβ θϑὶπρ Τοηΐο. (620): 

459, Οσοπίτδοζίοη. -- Αὐΐο οδΥτθ5 {6 

οοηὐτϑοῦϊοη Οὐ σόονγθ]β ὕἤο ἃ ξασύθου οχύθης 

ὕπϑη ἀοθ5 δὴν οὔθ οὐ [η6 ατϑϑκ αἱδίθοίβ, 
ὕγνο ΟἹ ἸΏΟΤΘ σΟΥ61Β οοΟἸ]Ὼρ Τοροῦμου 856 

ϑαταϊυ]ηρ ΟὐἩἨ οομὑτθοῦου Ῥυϑούλον ΠΘΥΘΥ 
ΤΟΙΩΘΊ σ᾽ οοηύτδοίθα. 

ἀρὰς ἈΝ 

- 
ὄἌΔ Ἦ λα 
δὰ Ὗ 

ἐκ 
Φ ἀξ 

. ἈΝὼ ΕΥτὸν 

Ἂ ἐν 

ΠΟ Ν 

460. ἩρῃμοΘ Ομ οὗ {86 τοοϑῦ ᾿τηροτύδῃηῦϊ 

ϊηρ5. ἴου ὑμθ βύπαθηῦ ἴο 0 1 ῥϑ 581} 

ἔσοτα ᾿οϊηθυϊο το Αὐῦὸ ατσθοκ 15 ἴο τηθτη- 
ΟΥΖΘ ὑβογοῦρΉ ]Υ ὑΠ86 ἰθ0 16 ΟΥ̓ ΘΟΠΌΥΘΟΌΟΙΒ 

ΑὙΗΙΞΤΕ Ὁξβιν ΤΗΕΞ (84--δ8δ). 

ταις, (ΑΡΟΧΥΟΜΈΝΟΒ) 
4601. Τῃ »,ΘΏΘΙΆΙ σόνγθ]8. ἃτὸ οοηίχϑοίθα 

: , - Ξ .Φ 

Μδηθ ΘΟΡῪ οὗἨ [δ6 ιοὸ ἴ8 Αὐ0 δ5 ἴῃ Π οσηθυ (δδ4--ὅ85), [Π6. ΟὨ]Υ 

οὐ βίπδὶ ὉΥ ΤΥ ΒΡ 8, ἃ Τοανμ. ΘΧΟΘΌ ΙΟΩΒ. ὑϑηρ ὑπϑῦ ε- ὁ 8Π ε-Ἐ οὐ Ξξ ου 

ΘΘΠΕΟΣΥ ἘΟΌΙΡΊΟΣ Ὦ Αὐτο Ἰηδύρϑα οὗ εὖ ἴῃ ἩοτΙηθτ. 

Υ δίϊλοδῃ (αἸ]θυν, Ἰλοπὶθ 

462. Ὑτοδίτηθπὶ οὗ ἃ ἴπ Αἰίἰΐο. --- ΑΥΘΙ εν ὦ, ρ, [88 η οὗ ΒΟΙΊΘΥ, 

ὍΣ Ή ΘΠ. ΤΟΡΙΘΒΘΩΌΙρΡ 8 ΘΘΙ]1ΘΥ ἃ (621), ὈΘοομη68 ἃ ἴῃ Αὐύϊο, Θχοθρύ 
ὑμαῦ ρρη Ξξ-  ρη; 88 κόρη ἴογ κόρρη Ξε ᾿ΠΠΟΤΩΑΘΙΊΟ κούρη πιαΐάθην, τα ρση ΞΞ 

ρρήῆ; ὃΒ θάρρος ἴο᾽ θάρσος σοτμγαθα. κ 

468. ΤῈ ρη 15 86 ῥτοᾶυοῦ οὗ [Π6 οομύτθουίοη οὗ ρεα (84--586) Ὁ 

ΤΘΙΏ81η6α ὩΠΟΒΘΗηΡΘα, 8ἃ8 ὄρη --Ξ ὄρεα ηνοιγζαϊηι8, 
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ΔΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΑΥ̓ΤΙΟ ΘΕΈ [464-.468 

4604, ὕ56 οὗ Και. --- αι Δα ΡῸΠΘ Θηὔ ΤΟ] ουὖ οὗ 186 ἴῃ Αὐὐϊα 

Ῥδῆογθ Α ὑπο ὐδταῦασθ θ6ΡΊ8, Δηα 1᾽ὖὑ 8 ΠΟ 1 ΠΌΘΠηΟΡ ΟἹ α {16 γϑιβθ. 

465. Οοπδβοπαπίδὶ Ομ ΠΡΌ. ---- 1) σσ Οὗ ἩΟΙΠΘῚ ὈΘΟΟΠΊ6Β ττ ἢ Αὐ]ο, 
88 θάλασσα, πρήσσω οἵ ἩΙΏΘΥ ὈΘΟΟΙῺΘ θάλαττα, πράττω ἴῃ Αὐ]ο; 

δχοθρὺ ἐμαὺ ὕνψο βιριπαβ Ὀσοιρηῦ ἰορθίμου ὈΥ͂ 1᾿πῆθοϊΐοῃ ῬθοοΙπΘ σ, 
ἃ5 ποσί ἔοτ ποσσί (ποδσι), ἔπεσι ον ἔπεσ-σι, τελέσαι 01 τελέσ-σαι. 

2) ρσ οἵ ἩοΙΔΘῚ ὈΘΘΟΙΏ8Β ρρ ἴῃ Αὐὐ]ο. 

466. Ιπῆξοξίοῃ. ---- [ηὴ Π6 Ἰῃῇθοθοῃ οἵ 

γγογᾶβ, ὕΠ6 ομἱοε αἰ θυθηοθβ θούσθθῃ 0Π68 

ἩογΆΘαο δρᾶ Αἰο ΤΟΥῚΒ 8ἃτ6 ἀὰθ ἴο {86 

δΥθαῦου χα θηῦ ἴο ΏΙΟ. ὅπ Αὐτὸ α]δ] θοῦ 

ΟΔΤΥ]6Β ΘΙ 6Σ. οοπύτδούοῃ (δ84--ὅ85), ΟΥ ἴο 
ὙΓΏΙΟΒ 1 ΟΔΡΥ]68. τηθίϑ 6518 ΟΥ̓ ἀπϑη 

(19). 

467. ΤῊΣΒ ἩΟΙΏΘΙ71Ο θαλασσᾶἄων, ἥρωι, 

ἥρωα, ἔπεος, ἔπεα, γέραος, γέραα, πόληος, βασι-΄ 

λῆος, βασιλῆα, βασιλήων, βασιλῆας, νηός, νηῶν 

ΤΟΡΊ]ΑΥ]ν Ὀθοοϊὴθ ἴῃ Αὐδϊο θαλαττῶν, ἥρῳ; 
- 5", », , 2 «- τ ἥρω, ἔπους, ἔπη, γέρως, γέρᾷ, πόλεως, βασι- {4 - Ὁ 

ἼΣ: ΞΞΞΞΞΞΞ τ} λέως, βασιλέα, βασιλέων, βασιλέᾶς, νεώς, νεῶν. 

4608. Νοιπβ δπᾶ δἀ]βοξίυ δ. ---- Αὐῦὸ Πδα 
[86 [ο]]ονίηρ οᾶ886 βμάϊηρβ, δἰμοσ ποὺ Τ{8Ὲ Ὀιβοῦβ ΤΉΚΟΨΕΚ 
ξουμα ΟΥ 6186 ὙΘΥΥ͂ ὉΠΟΟΙΏΙΏΟῺῚ 1ἢ ΗΟΙΠΘΥ: (Φιβσοβοιῦβ) 

1) Τυδ], ρϑῃ. δηᾷ ἀδῦ, θη ἴῃ -ἰν ᾿ηβύθδ ἃ ὀ ΤΑΠΟΟΙΕ Ῥαϊδρο, Βοταθ 
οἵ -ἕν. ΜΆΡΌΙΟ ΘΟΡΥ οὗ ἰμ8 ὈΓΟΏΖΘ 

ΟΥ̓ σηΔ] ὃν γυοι, ἃ ΠΡ 66 1- 
2) 8] οὗ {16 ἢτϑὺ 460]., ξ6}. δηα ἀδῦ. χν βοιρίου 

ΘΩαΒ 11) -αιν. 
3) ΤῈ8 ἀδῦϊνο ρ]014] οὗ 8411 ὕῃτϑρ ἀδἰ απ οὴε ῬΟΡΌ]ΑΥΙΥ ἢ85 06 

ΒΠΟΥΌΘΙ ΤΟΤΤΏΒ : [ἢ {16 ἢτβῦ ἀΘΟΙΘΏΒΙΟῺ -αἰς, 1ῃ ὕΠπ6 Βροομα ἀΘΟ]ΘΏΒΙΟῺ 

κοἰς, 1π 0Π6 ὉΠι1τα ἀΘΟΙΘΏΒΙΟῺ -σι. 

4) ΤῊ ρϑῃ. βίῃρ. τπᾶ80. οὗ ὑμ6 ἄτβὺ ἀβοιθηβίοῃ 6η 8 ἴῃ -ου. 
δ) ΤῊΘ ρθη. 8115, ΟΥἨ ΠΟΌΠΒ 8.ἃ ἘΠΡΟΕΣ αὶ ΒὕθιαΒ 1Π νυ, ἐν 

15 ΤΘΡΌΪΘΥ]Υ -εως. 

6) ΤῊς 8.00. ῬΙαγ, οὗ τηδ80, ἃ ἔθιι. ΠΟΌΙΒ δα Δα͵θοῦϊνο 8 0} 
ΒΌΘΙΩΒ 1 ηῦν, ι,) υ; ες ΓΘΡΊΠΑΙΙΥ ΘΠ 1Π -εἰς. 
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469. 478] ΗΌΟΜΈΒΙΟ ΟΕἈΒΕΚ 

7) Οοταρασγαῦννϑβ ψιῦἢ βὔθιῃβ 1Ώ -ον, ἃ8 ἀμείνων, ΤΩΘῪ ΘΠ 1Π : ὦ 1ἢ 
[86 806. Β1ηρ.., τη8.80. 8:η6 ἔδτα., ὡια 1π 016 Ὡο]ῃ., 866., 8 νοῦ. Ῥ]ΌΓ. 

ἩΘαΐοΥ ; 86 ἸΘῪ ΘΠ 10 -ους ἢ [ῃ8 ΠΟΙΏ., 800., 8Π4 νοῦ. Ῥ]ΌΓ. 

γῆδ,50. δα ἔρτῃ. 

4609. ἘῸΣ [π6 Ἰγγθραϊασ “ Αὐὐο 'ϑοοῃα 1) ΘΟ] ΏΒΊΟΙ,᾽) δ {}6 

αἀΘο]θη8105 οὗ δια] θοῦϊν 68 88 ἕλεως, ὧν, Οὗ ναῦς, Δ Οὗ γραῦς 866 Δ 
Βοοα ΕὝὙθοὶς ΡΥΘΔΙΏΙΖΏΒ1. 

410. ῬτΟπΟΌΠ5. --- ΕῸΥ {116 ἀοΟΙΘηΒῖοι οὗ ὕΠ6 Ῥϑυβοηῃδὶ, τὐθυγορὰ- 

ἴϊγα, ᾿πα θῇ πΐο, δηα τοῆθχιγθ ῬΓΟΠΟΌΏΒ, 866 Δ σοΟα ὙΘΘΙ ρσγϑιη- 

ΤΏΞΥ. 

411. Ὑοτῦδ. -- Αὐὐϊο ασθθκ μᾶ8 ὑμ8 ξαύαχθ ορίαςινα δρᾶ αξατθ 

Ῥάᾶββῖνγθ, δ ἼΤΘΙῪ τ 8. 1η ξοστηδύϊοιι, Ὁ  ΒΊΟῊ γτηϑ 0 ὯΘ ΘΘΒ11Υ ἸΘατηθα 
ἔτοτα δὴν σοοῦᾶ αὙθθ Κα ΚΡ, ΔΙΆΠ81. 

412. ΤΊ,6 τηϊ4]6 ορίθεινθ, ὕμιν Ῥ]Άταὶ, Τρ] Δυ]ν 65 ἴῃ -ντὸ 

1ηϑύθϑα οὗ 10 -ατὸ ἃ5 1 ΠΠΟΒΊΘΙ ; δη6 -ατὸ 18 ὙΘΓΥ͂ ΤᾺΥΘ 85 {Π6 Θη61ηρ 

Οὗ {86 [τὰ φαγὶ οὐ Αὐὐο νϑ Ὁ8. 

4138, ἘῸΣ 6 Λὐθιο ἔουτὴβ Οὗ ΤΘΡΌΪΩΙ -μὲ σου δ, 866 8 Ὁ ροοᾶ 

ατϑοῖκ ΡΥΘΙΏ ΠΩ. 

ΑἸ4. ΤῸ ὑπὸ Αὐὐ]ο ἔουτηβ οὗ {Π6 ἸΡΥΘΘ]ΩΥ συ β; εἰμί, εἶμι, φημί, 

ἦμαι, κεῖμαι, διλα οἶδα, 5866 δὴν βΟΟα ΥΘΘ Κα ΡΎΔΙΜΙΛΔΥ, 

416. ΤΠ ἢγβὺ Ῥϑυέθοῦ δον οὗ νϑιυῦ8, ἃ8 λέλυκα (904), 18 οοτα- 

100} 86 18 ὅπ6 ΤΘρΌ αν ἔοττη ἴῃ Αὐὐίο ατϑϑὶκ ἔοὸσυ νϑυῦβ σιῦ αἱ 
Ο18.85685 ΟὗὨ βύθχηῃβ. ᾿ 

416. ΤῊ Τηϑ Ὁ Βθοομᾷ ρϑυίθοῦβ νγὶ [) βύθιμϑ 1Ὁ π, β, κ, γ, μ8 πα} 

τηαΐθ οὗ ὑπ6 βύϑθιῃ 15 αβρίγαϊοα (019), π ἀμ β ῬΘοοσαϊὴρ φ, 1116 κ 
ΘΏΠ γὙ ὈΘΟΟΙΘ χ. ΤΠῸΒ πέπομφα [πέμπω], τέτριφα [τρίβω], ἦχα 

[ἄγω], δεδίωχα Ϊ διώκω]. ᾿ 

411. Οοπίτδοϊβα ποιηδβ, δάὐδοϊίνθβ, δπᾶ νυ. ---- ΠῸΣ {Π6 ἰπβθούϊοῃ 
Οὗ οοηὐταοὺ που, ϑα]θοϊνοθ, 8ηΠἃ νΘΥῸΒ, 8566. ΔηΥ σοοῦᾶ Οτθεοὶς 

ΘΥΘΙΏΤΩΔΤ. 

418. ΤΠ6 ο]] οσιηρ [8.016 ἔον Αὐὐιο ΟΥΤΏΒ, ΘΟΙΤΘΒΡΟΠαΙηρ ἴο ὉΠ6 

[8.016 ἴῃ 649 ἔοῦ. Ἡοηθ110 ξο 8, ᾿πα]οαῦθβ ὕΠ6 γϑϑυϊζωχὺ Θηα] ΠΡ 8 
Ρτοδποβα ὈΥ {16 ξαβίοῃ οὗ [Π6 οᾶδ8 Θῃ 165 Ὑ 10} 086 βύθιη οὐ ΠΟῸΏΒ 

8δηα 8α 76 ον 88. 
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480-486] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΟΥΝΤΑΧ 

480. ΤῊΘ αἰ ΘυθμοΘ5 ἴῃ Ἠοσηθῦῖο δηα Αὐὐὸ βγηΐαχ οι θοϑὺ 6 

Ἰθϑυ τ θα ὈΥ 0116 ΟΔΓΘΕᾺ] βθσμαυ Οὗ βοὴ βροοῦ ΨΟΥΚ οἡ Αὐὐο Ῥτοβ8 
ΟΟΙΩΡΟΒΙΠΊΟΏ. 

481. ὙΠΟ ἀτίϊο]θ. ---- Τὼ Αὐθ]ο ατθοκ ὃ, ἧ, τό 15 ΓΘΡΌΪΔΙΥΙΥ ΘΙ ῬΙογϑᾶ 

88 8 ἀδῇῆηλῦθ δυῦϊο16 (116), 108. ΦΌΒΘΠΟΘ ΟΡ ΙΏΔΙ ΤΥ ΤΑΔΥ ΚΙΠΡ᾽ ἃ ΠΟᾺΠ 
85 ᾿μαθβηῖο, 88 ὃ πόλεμος ἐἶλα ταῦ, πόλεμος τῦαγ. 

482. Αὖ τη65 ὕ86 δὺῦ]616 τηϑ 0 6 οἸλυῦθα, ΘΒ ΘΟΙΔΙ]Υ 1π ῬΟΘΤΥ 
Ὑὑχιυμοαῦ ταϑυκιηρ ὕΠ6 πΟὰ 885 1παἀθἤη16. 

483. Αὖὐ ἰτη65 1ὖ δ . τϑρτθϑθηῦ 8 ἈΠΘΙΊΡ δ ῦϊο ῬΟΒΒΘΒΒΙν 6 Ῥτο- 
ΠΟΊΏ, 8ἃ8 Κῦρος καταπεδήσᾶς ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν θώρηκα ἐνέδῦ καὶ 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ πάλτα εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε ΟἾγ18, μαυΐηρ 

ἰραροα ἀοιῦτν ἤγογι ]ι18 ομαγῖοί, γιὲ ογυ 8 ὑγοαδβέρίαία, απᾶ παυΐης 

ηυοιμηοα ᾿ιΐβ ἤοΥ86 Ἰοοῖς Πυ18 7αυοἰζγιβ ὧν υΐ8 Παγιαϑ. 

484, Τῦ Ἰη8ὺ 6 Θιηρ]ογθαᾶ, Θβρθοῖα!νγ ψιῦ δα]θοῦγοβ δπά 

ῬΘυ Δ ΟῚΡ168, 11 ἃ 9ΘΠΘΙΙΟ 56:86, ἀθῃοίηρ ἃ Ο͵858, 8ἃ8 ὁ ἄνθρωπος 
γυατι(κύπα), οἱ ἀγαθοί ἐδ φοοά, ὃ βουλόμενος αὐ ψΟΉ 6 τοῆο εὐΐβ],68, οἱ 

γέροντες μ6 ἀσϑθᾶ. 

486. Τῦ τᾶν ὈΘ υΒβρα ὙΠ ῬΤΌΡΘΙ ὩδηΘ5 ἴῃ αι 18} Β0γ}6, ἃ 8 ὃ 

Σωκράτης ϑοογαΐθ8. 

486. Τὰ 15 δρᾷ 1 8, γϑυϊθὺυ οὗ ψδὺ8 ἴο ἔοστα βα βύδϊνγ68 : 

1) ὙΥ1 δα]θοῦγοθ δὰ Ῥϑγῦ]010165, ἃ8. οἱ πλούσιοι ἐΐι6 γίοϊι, οἵ 

παρόντες ἔοδ6 ᾿γΟΒΘΉΐ. 

2) ὙΥ 1 Ῥοββϑββῖνθ ῬΤΟΠΟΆΏΒ, ἃ8. οἱ σοί ΨΟΜΥ͂ Ῥθορίθ, τὰ ἡμέτερα 

Οἵ" ροϑδοβϑίογιβ, ΟἿΥ αἹλαῖγ8. 

8) 8 ρσοηϊᾶνθβ, ἃ85 Θουκυδίδης ὁ ἐΟλόρου Τ)ιουναϊᾶθ8, δοη οὗ 

Οἰογιιδ. 
4) ὙΥ 1 Ἰοοαῦϊνθβ, ἃ8 οἱ Μαραθῶνι καὶ Σαλαμῖνι ἐἤιοδ6 (υὐἶλο Κοιιο]ι) 

αἱ ΜῆαγαϊλἬαον, απ ϑαϊαρνῖβ, τὰ οἴκοι αἰοῖγ5, ἱπῖηρϑ αἱ ΠΟΉνΘ. ᾿ 

δ) ὙΥΙᾺ ΔᾶνοΓΌὈ8, 88 οἱ νῦν ἐδ 6 ροορίο οὗ ἐο-(αν,, οἵ τότε {].086 ΟΥ ἐἰιαΐ 

ἐΐηνθ, οἱ ἐκεῖ ἐξοδ6 ΟΥΘΥ ἐἶ)6 78. ᾿ 

6) ὙΥᾺ ΡτυΘροΟΒ᾿ ΠΠΟΠ8] ῬΉΤΔΒ6Β, 8ἃ8 οἱ ἐν .τῷ ἄστει ἐ086 ἴηι ἔἶ)6 οἴΐῃ, 
τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἔΐ6 ἐϊνζηρϑ (παρα [μ) 107 ἐι6 τραγ. 
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ΓΝΤΒΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΑΤΤΙΟ σΒ ΕΒ ΕΚ [487 

Τὴ ΤῈΘ πϑαύθι Δ. 1016 18 ΡΥβῆσχϑα ἴο ΔΆΥ͂ ΜΟΙ οὐ ρατὺ οὗ ΒΡΘθοὴ 

ὙΏΘ: ΟΟΠΒΙΘΙΘΩ ΤΩΘΡΘΙΥ 88 8 ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΉ, 88 τὸ λέγει ἐδ6 τυογὰ 

«(( λέγει,᾽)) τὸ γνῶθι σεαυτόν ἐδι6 (ϑαψίη.) ““πιοιυ ἐπι 86 17. 

8) ΤΏ πϑαῦθι δυῦϊ016 1 {Π6 5] ηρη]8τ, 811 ο6.888, 15 θα Ὑὑιῦῃ {Π6 

τ δ ηϊθγο (αγέϊοωϊαν ἰγυγυϊξύυθ), ντ θη θυ Ὁ Πδβ᾽ Ζίτιρ 86 βαρϑίδη ιν 

ομαχϑοῦθε οὗ ὑμ6 ᾿ηβηῖθνο. Τῃ 0818 ἀβᾶρθ 1Ὁ 18. ΘΟΙΏΤΠΟΠΪΥ ὑγ8}8- 
Ἰαϊθᾶ γ {886 ἘρΡ]18) σϑυρα] ποὰῃ ἴῃ -ἰηρ, 88 τὸ καλῶς μάχεσθαι 
(ἐ6 αοἱ ο7) Πρμίζηρ, δγαυθίῳ, ἰο ἤσλὲ δγαυοίῃ, τὸ γράφειν (μΟΠ}.) 

τυγίίζησ, τοῦ γράφειν ΟΓἹ ευγῖίζηᾳ, τῷ γράφειν ἰο, ΟΥ ΚΌΥ ευγϊξίηρ, τὸ 

γράφειν (806.) ευγίξίησ. ΝΟΤΕ. --- ΤῊ ἀΥ1016 15. αἰ χα 8 ὑπ 86 
ὙΠ 0η6 πῆρ ϊῦνγο θη 06 ᾿᾿ηῆηϊδῖνθ 15 οοηϑίσυθα σι 8 

ῬΙΘΡΟΒΙῬΊΟΙΙ. 

487. ὙοΙΡΑ] δἀ]θοιςίν 88. --- [ἢ Δααϊύοη ἴο γϑυῦϑὶ δα͵θουσνθβ ἴῃ 

-τός, ἃ8 Τουμα ἴῃ ἩοτμοΣ 81ἃ ἀθηούμπρ ροϑδίθιϊτιγ, ΟΥ ἸΔΘΓΘΙν 88 

186 δαυϊναϊθηῦ οὗ 86 ρουῖθοῦ ρϑββῖγθ Ῥδυίιοιρ16, Αὐτὸ τσοὶ Β885 

ὃι ὙΘΙΌΔΙ 8 76οῦϊγα 1 -τέος, 5:71] Ἐουτηθα, δηα υϑ64 τ10} εἰμί 
(οὔθῃ οὐ υθα), Θχρυθϑϑίηρ Ἠθοθϑϑίῳ ΟΥ αμΐψ, διὰ δαχαλυσηρ οὗ 
ὕνχο ΘΟμ ΒΤ ΟΌΙΟΠΒ : 

1) “ογϑβοπαῖ (ρ881γ6) οοηβίγαοίίοη. ΟἾ]Ὺ γοθδὶ ΠΟΌΠΒ ἔΓΌΤΩ 

ὈἸΘΉΒι 0178 ΘΙ ῸΒ ὁ 6 ὑδ8 ΘΙΡΙοΥΘα, 86 γϑῦθαὶ δρυθϑὶὴρ ἢ 

ΘΘΠΩΘΙ 86 ΠΌΤΩΌΘΙ 1} {ΠπΠ6 Βα ρ]θοῦ. Π6 ἀρϑηΐ 15 ἴῃ 086 ἀφῦϊνο, 

8.8 ὠφελητέᾷ σοι ἡ πόλις ἐστί ἰδ δίαίθ ηλιιδὲ δ6 δοηείοα, ὃψ γοῖι, οὐ 

πρό γε τῆς ἁληθείᾶς τιμητέος ἀνήρ ὦ Ἠνατι ηυδί τοί ὃ6 ποπογοα ῬΕΌΥΘ 

ἐ{ι6 ἐγυμῖῆι. 
2) Ζηωρογβδοπαὶ (Δοῖλγ 6) οοπβίσαοίοηι. [1ὶ {818 ΟοὨΒχ ΟΠΟΣ, 

ὙὮΙΟΝ 18 1016 ἔσθασθηῦ, ῃ86 σϑυρϑ] 15 δϑοίϊγ ἴῃ τηθϑηϊηρ ἃπα 

βίϑῃαβ ἴῃ ὅπ πϑαύου Ὡουηϊηδύϊννθ, ἈΒΆ Δ} 1} ΒΙΡΌΪΔΙ, ὑγΣ 8116 108 ΟὈ]θοῦ 

18 ἴη ὑΠ6 ὁ486 ΣΟ} ὑπ6 Πηϊΐθ νϑὺῦ ψου]α σογθσῃ. ἜἘΠ6 δρϑηῦ, 11 

ΘΧΡΙΘΒΒΘα, 15. ἀβ.8,}}}7 ἴῃ 6 αδίνο, Ὀαὺ 15 ΒΟΙΠΘΌΏΙΩΘΒ ἸῺ [Π6 

ϑοοαβαῦνθ 85 11 ἀδροπαάθηῦ ἌΡΟΙ δεῖ, 10 ΠΔΒ ἃ ἸηθϑΏ] Πρ Β116118} 

ἴο ὑμαῦ οοηὐδιηθα ἴῃ π686 ψϑυα}8, οθ ηνιδέ. Πα ἀσκητέον σοι: 
τὴν ἀρετήν ψοιν ηυιιϑί ουἰίυαίΐο υἱγίμο, τοὺς φίλους εὐεργετητέον, τὴν 

πόλιν ὠφελητέον, ἐῶν βοσκημάτων ἐπιμελητέον 0η.8 Ἠγιιϑὲ ἄο Κανογ8 ΓῸΥ 

ΟἸ6᾽8 ϊονιαδβ, δοηθῆέ οὐδ᾽ 5 δίαξο, απὰ οαΥ6 707 οἸεἶβ οαἰίίθ, τὸν 

βουλόμενον εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην διωκτέον καὶ ἀσκητέον ἢ6 τὐἶο 

αοδέγθ8 ἴο ὃς πα Ἠνιϑδέ ριῦϑυδ αὐτὰ οσμἰυαΐα ἐθημρο γαῖ 6. 

2ρ0ὅ 



488-500] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

488, ἄν ἰπ Αἰἰίο. --- Αὐὐιο, ΤΠ] Οἢ ἀ068 ποῦ ΘΙΡΙΟΥ͂ κέ(ν), 85 ὑμ8 
Το] ]ονσίηρ ΠΟΙ 6 116 α5685 ΟΥ ἄν: 

1) 1 ρᾶϑῦ ὕἤθῃβθβ, δρρδυθῃῦν 8ἃ5 Ῥσθϑθηῦ ΘΟΠαΙΠ]ΊΟΠΔ)], ἃ 

πολλοῦ ἂν ἄξιον ἦν τὸ πλουτεῖν εἰ καὶ τὸ χαίρειν αὐτῷ συνῆν ἐξ τυουϊα ὃ 

τοογε, ἃ στθαΐ αἀθαϊ ἰο δὲ τρεαϊέδῳ ὑΓ 7ον τὐϑτα ἀαϑϑοοϊαϊθα ιὐὐδἢ, {ξ. 

2) ὙΜΊᾺ ραβὺ ὕθῃβθβ 1Ὁ 8.68 8 Ῥ͵βδοθ οἵ 088 1ὑθυδῦϊνϑβ 1π -σκον, 
ὙΈΙΟΝ 816 τοῦ ἔουμαὰ ἴῃ Αὐΐο αὙσρϑοκ, 88 ἔτρεπεν ἄν τ-Ξ- τρέπεσκεν, 
ἔτρεψεν ἄν --- τρέψασκεν. 

8) ΤῊΘ βυδγήυμποῦνθ ψι ἄν 15 ἔουμα ἴῃ φσοποταὶ βδἰαύθυμθηῦβ 
ὙΒ1Ο 876 γϑ]ϊα 4180 ἔου. ὕηθ ξαΐυτθ, σσῆθυθ ΠΡΊ18} ΘΙ] ΟΥΒ 6 

Ἰηστοαύνο ργθβθηΐ, ἃ8 μαινόμεθα πάντες ὁπότ᾽ ἂν ὀργιζώμεθα, 106 (γῈ αἰ 

ηναα τὐλθγὺ τῦ6 α7 ΑἸΟΤΎ. 

489--500. ΤΠ656 βϑούζοῃβ, ὑγυ 10 Ὲ 816 ΟΤαΙὐ 6 α ἔγότῃ 018 ὈοοΪς ἔου 

ὑῃ6 8816 οἵ Ὀγθυ τ, τοῖο ἤο ὑπ βίδμαδσα (ὐθθὶς συϑΙΏΤΆ 78. 
ΤΉ οΒ6 15} 1ηρ ἴο Ιδατπι Αὐὐο ΟὙ ΘΚ μου] πον τϑϑᾶ βοτὴθ ρσοοᾶ 
Αὐῦϊο δαύμου, τι 8, ἔθ βθοῦοῃ5 ἔσοιη ὕἢ 6 ρΎ ΔΙ ΤΉΔ 80 ἢ αδὺ {1}} 
ὑμΒ8 τηοϑὺ ᾿πηρουύαδηῦ ξυπμαδτηθηΐα]β οὐ Αὐο ατὐθοῖκ ὈΘΟΟΙΩΘ 

ὑβογοῦρὮ]ν ἔβϑυα!]αν. ΜΒοπ νόοψαρε ! 
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σκάμμακ 

Ι. ῬΡΗΟΝΟΙΟΟῪ 

601. ΤῊΘ Οτθϑὶ δρῃβαθθὺ μ88 ὑθηῦυ-81ΧΣ Ἰϑύθοσβ : 

ΕΌΒΜ ΒΟΌΝΡ ΝΑΜΕ 

Α α αὐ 88 ἴῃ ζαῦδου ἀσίθῃ βμοτέ 85 ἴῃ αΒ8) ἄλφα ΔΙ Ρ88, 

Β β ὃ 88 ἴῃ διΐθ βῆτα Ὀοίϑ 

Τ' Ύ 988 1ῃ σοὺ (θυ 6} Βοῖϊ 85 ἴῃ ΟὈ]]σ6) γάμμα ΘΘΥΩΤΗ8, 

Δ δ ἀ88 ἴῃ αθ8] δέλτα α΄, 

ἘΞ ες 688 ἴῃ τε ο΄ εἶ, ἔ (ὃ ψιλόν) ΘΡΒ:]οὴ 
ΕΓ Ε τῇτῇὖῦ 88 1 0106 εαῦ νὰ 

; ͵ (αἱ γα) ) 

Ζ ἵ κὰδ ᾽ν ἄμυνα Μαζάδ ζῆτα ος Ζρίϑ, 

Ἢ ἢ 688 1ἢ {Π6γ ; ἦτα Ἶ οἴω 
Θ θ. ἐδ 88 ἴἢ ἐμλοῖκ (οτὶρίμϑ!ν ἐ-Ὲ Ἀ) ,θῆτα ἐμοίϑ, 

ΤΙ τ ἐδ885 1 Το τη6 (τθα βμουγὺ 88 ἐ ἰὼ Ὁ ἰῶτα 1οία, 

Κ κα ἃ 88 1 Ἀ1]} κάππα Καρρδ 

ΛΔ 1885 ἴῃ ἘπρΊ158}, θαὺ ΜΠ 8 {111} λάμβδα Ἰαταρᾶα 

ΝΜ μ᾽ σὺ 85 1ῃ ηιθῦ μῦ ΤᾺ 

Ν ν ἡ 88 ἴῃ ποῦ νῦ ΠῸ 

ἼΞ| ὃ τα ἃ8 ἴῃ ψ8. ξεὶ (ξ) ΧΙ 

Ο ο 088 ͵ἴὰ ὄθογ οὗ, ὃ (Ὁ μικρόν) ΟΥΏΙΟΤΟῺ 

Π π᾿ "88 1 }ὶθ6 πεῖ (πὸ ῬΙ 

φί φ ἃ ἃ8 1ὴ 1816 φόππαϊ Κορρ8 
ῬΡ ρ ΒῬῚῪ. οὐ ὅθι}. {{Π]6ᾶ τὶ ῥῶ ΤΟ 

ΣΙ σ ς2 8 88 1Π 810 σίγμα ΒΙΡΤΩΗδ, 

ΓΤ τ ἐξ. ἐϊ6 ταῦ δὰ 

Ὑυ ΘῈ. εὖ οὐ (161. εἰ ̓  (οτἱρ!ηδ!]γ τι ἴῃ ρσῖμο) ὖ (ὖ ψλόν), ὈΡΒΙ]ΟῺ 
Φ ᾧΦ γῇ 885 1 ΒΟρἠΟΥΔΟΥΙΘ (οτῖρ! πα}}γ Ὁ -Ε Ὁ) φεῖ (φῇ) ὍΠῚ 

Χ χ οι ἃ5 ἴῃ Ἰοοΐν οὐ ἀοοίι (οτίρβίπα!]ν 6 -Ὲ Ὁ) χεῖ (χῇ ΟὮ] 

ΨΨ 8 88 ἴῃ 118 ψεῖ (ψὴ Ὅ81 

Ὦ ὦ 00 88 ἴἢ ὈΟῺΘ ὦ (ὦ μέγα) ΟἸΏΘΡ, 

1, 2, 8: 866 ποχὺ ρᾶρθ ἔου ζοούποίδβ. 

Φ0Ἷ 



502--506] ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΒΙ 

δ02. Οηϊν [μ6 οδρὶία]β οχθ 868 1ἢ δϑῃθαυγν, ὕμ6 5128]] 
Ἰθέϊουβ Ὀϑίηρ ᾿ἰηϊγοαμπορα - Ὁ τηθαϊοονα] σοργιβίβ οὐ ατθοκ. 

ΤηΔ ΒΟΥΙΡ 8. 

.δ08, ΤῊΘ γονγθ]8 ἃχ6: α, ε, ἢ; ὁ, ὦ, ΟρΘΉ, υοιροΐδ, δια 

ι, υ, οἰοδοα, νουροΐξ. 

.δ04, ΤῊ αΙρΡΒΟΒΟΙρΡΒ 816: 

αἱ ῬΤΟΠΟΙΠΟΒΘΑ 88 αἷ ἴῃ αἴ816. 

αυ ᾿ “ρα 1 Ὠοιι86 (ΟΥἹ Ταῦμου 8ἃ8 αὼ 1 (16:. Π] ατ8). 

ει ᾿: ( ρὲ ἴῃ ἔτεῖρῦ (ΟΥ ὈδύοΣ 5011], Ῥτοποῦσοο Ῥοίῃ 
γΟΥΘΙ8, εἐ -τι, θα ἔχ86 [βϑῖὴ 1ηὔο ἃ 51}0Ρ16 

ΒΥ118 016 ὄϊ, νι ἢ [Π 8 δοοθηῦ ου 0ῃ68 ἢτϑὺ ρϑυ). 
ευ “ “ ρἢ -Ἐ οο ἴῃ ΒΡοον, Ὀαΐ ξαΒ6α 1ηὔο οη6 801180]6, 

ΒοΙΘ δ 85 δ ἴὴ ΕῪ, βου. 
ἢν ( “ ἃ -Ἐ οο 1ῃ. ΒΡΟΟΝ, Ὀαὺ ξι5688 1ηὔο ΟἿ6 5}]114}16. 
δὲ ( « οὐ ἴῃ Ὠοΐϊ!. 
οὐ « “οἱ ἴῃ ΒΟΆΡ. 

ΥΕ ( “( γ)0ῦ8 ἴῃ τὉ06 (ΟΥ ΤΑΙΠΘΥ 85 εὖ ἴῃ ΤῪ, 1). 

τ) ( “Ὁ - οο 1. ΒΡοοι, αὺ ἔμ56α 1ηὔο 016 8Υ0118}16. 

506. ΤῊΘ γηργορΡοΥ αἹΡΗ ΠΟΩΡΒ 816 ᾳ, ἡ, ῳ. ΤΏΏρ86 οοῃδβιϑῦ οἵ 8 

Ἰοῃρ' ψοῦγ6] (ἄ, ἡ, ὦ) ΙΓ δ Ἰοῦδ (1), 6841164 ἑοέα διιυδογὶρέ, νυ] [ὑθ ἢ 

Ὀοηθδίη, 1655 ὕΠ6 ἢχϑὺ οὐ [8686 γψουγθ]8 15 ἃ οδρῖΐαὶ, ἴῃ ΘΟ ἢ 

ο8,886 [86 ἰοίῶ 185 εϊδῦθῃ 1 0Π6 11Π6, ἃ8 ᾧχετο ΞΞ ὥιχετο ΞξΞ ὨὩΙΧΈΤΟ 
«ὐϑτιί.᾿ 

ΝΟΤΕ. --- ὙΥ ΒΘ σοῦ ὉΥ τηβθούίοη (696) ΟΥ Οὔ ΨΊΒ6 δὴ ἰού [ΟἹ] ον 5 

Ἰπλγη θα ϊαῦθ]ν ἰύογ ἃ, ἢ, ΟΥ ὦ, ἴῦ τορυ ΑΓ] ὈΘΟΟΥ685 Ἰούα βαϊβογιρὺ (505), 
ὑμ8 Ῥχοαποίῃρ ΘῺ ἹΤΩΡΙΌΡΟΙ ἀρ ΒοιρΡ. 

506. ΤΏΘ86 σα ΠΟΩΡΒ 16 888]}γ οὐδυδιτθδῶ {16 5861186 88 

ἄ, ἡ, λα ὠ ΤΟΒρϑουίνου, ΔΙ ΠοὰρῊ ἴῃ Ἡοιηθυῖο ὑϊπηθ8. ἐπ6 ἰοῦβ, νγᾶβ 
ῬΓΟΡ4}0)]ν βουηᾶθα ἴο βοιὴβ δχύθηῦ. 

ῃ 

1 ς ἅμα ο ἅτ ποὺ ΟΥ̓ Ι ΠΔΡΙΨ ῥσυϊηὐθα ἴῃ ατϑοῖκ ὑθχ ὑο- αν, Ὀὰὺ. Ὁ ὍΤΟΥ 

ΘΟΙΓΠΟΙ ἴῃ ὑπ6 Θδγ] Γ᾽ Ῥοιϊοα οὗ ὑμ6 Ἰαηρσαδρθ; δηα ἃ Κυόνίθασα οὗ ὑῃ6 '88 

οὗ γϑὰ (ογ ἀϊσαιθχηδ, 85. ἰῦ 18 δογηθύϊῃηγθβ 08}164.) 18 ἸΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴῃ ΟΓΘυ το 
πηαογβύαηᾷ 116 τηϑίτα οὗ ἨΟΤΏΘΙ, 88 Ὑ7γ611] 85 [0 ΘΧΡΙΔΙ ΤΩΔΏΥ͂ ἸΤΤΘΡΌΪΩΙ ΤΟΥΙΏΞ. 

ὃς αὐ [Π6 δηᾷ οὗ ἃ ΤΟΙ ; ΘΙΒΘΏΘΓΙΘ σι, ἃ5 σαώσεις ψοι υὐἱϊ 8αῦα. 

3 Ὡχοθρὺ ἰπ ἀὐρῃύβομρδ, ΏΘΓΘ ἰὐ Πὰ5 ΤΠη6 Βοιηα οὗ 00 ἴῃ ΒΡΟΟΏ. ᾿Π ἘῸΓ βἷη- 

Ὀ18 νυ τουπᾶ 6 105 85 ὑποιρῇ το ῬΤΟΠΟΏΠΟΘ 00 "1 ΒΡΟΟΙ,; ἃα ἢ ὑμοῖὰ 1 

(18 Ῥοβί[ου Ῥτόμοῦηοθδ ἸΟΣΡ 6 ἴῃ ΠΔ6. 
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ΟΡΕΟΝΌΝΟΙΑΤΙΟΝ, ΟΟΝΒΟΝΑΝΤΒ [507-516 

5607. 0, φ, δ! χ Τὺ Ὀ6 ΡΥοπου ρα 88 ᾿παϊοαϊθα ἃῦρονθ. Τῃ 

ἩΘΥΊΘΙΙΟ ὕ]Π|68 ΤΏΘΥ ΘΙΘ ῬΓΤΟΠΟΌΠΟΘα βοιηθῃδῦ 45 ἐπὶ ἴῃ ξαϊ-λραά, 

εῖ τὰ 8αρ-᾿οαά, χὰ οἶοοῖα τὰ ἐυϊοϊ-θαα, τοβ᾽  ϑοίίνθιν, Ὀὰὺ σψιπουΐ 
086 Ῥτσθαῖὶς πούϊοθ 8.016 ἴῃ ΕΠΠΡΊ5} Ὀούνγθθῃ 6Π6 ὑὑγὸ 5Υ118068. 

508. ΤΊ,Θ ΤΘΙΠΘΙΏΙΩΡ ΘΟΠΒΟηΘΗΥΒ ΤῊΔΥ Ὀ6 ῬΤΟΠΟΠΟΘα 88 ΒΡ601- 

᾿βοᾶ 1 {π8 1180, Ῥαῦ γ Ὀθἔοτθ μ, ν, γ; χ; ΟΥ ἕ 15 06116ᾷ σαγιηπα-παβαϊ, 

ΔΩ 15 ῬΙΟΠΟΌΠΟΘα 88 2) 1 8070, ἃ8. κλαγγή ὩΡΥΟΟΥ͂, ῬΤΟΠΟυ ΠΟΘ 

οἸδμηράγ. 

609. Μαυίθ5. --- ΤῊ Ἰούίθυβ π, β,, φ: κ, γ, χ; τ, ὃ, θ τὸ οδ]]θᾷ 

φυμίθ8 ΟΥ δίοΡ8. 

5610. ΤΊΏΘΥ 8.6 αἰνιαθα ἰηὔο Πγ66 οἰα8868, Θοοογάϊηρ ὕο [26 ρϑτὶ 

οἵ 086 τηουδ τηοϑῦ οοοαγριθα 1ὴ Ῥιοα ποϊὴρ ὕμθιι: 

Τι Δ Ὀϊαὶ (110) πιαῦθβ (π, β, φ), 081164 π-᾿παῦ8, 

. Τϑηὔθ] (Φ660}}} τηπῦθβ. (τ, δ, 6), ο8118ἃ τ- παῦθ8 πρθ 8180 110- 

δυδ] ([οηρῈ6) πλαΐθ8. 
Ῥα]αΐαὶ (ρϊαῦθ) τηαῦθβ (κ, γ,; χ) ΟΔ]]θΗῖ κ-τηυΐθϑ (πὴ 8.180 

σαύθατϑ (ὑτοδῦ) τυαὐθ8). 

511. Μυΐοβ οἵ ὉΠ6 58116 61858 816 681168 οοσπαΐθ, ἃ8 ἜΤ ῬΙΟ- 
πουηοθα Ὀγ [6 βαῆιθ ΟΥ̓ΡΆ. Οὗ ΒΡΘΘΟᾺ ; 1105 (14}0018}8}, οῆρας δῃᾶ 

[θοῦ (ΠἸηραδ15, ἀθηἴα]5), ΟΥ Ῥα]αύθ δια Ὀγοαῦ (ρα]αῦα]5, σαῦιαΓΑ18). 

512. ΤῊδ τηὰσῦθβ ἅ16 8180 Ῥ,ΟΌΡΘα 1Π ΌΏΓΘΘ Ο7 6678, ΘΟΟΟΤΑΙῺρ ἴο 

8 τοὶαῦϊγο διηοαῃῦὺ οὗ Θχρισαῦουυ ἔὉγῸΘ ΘΙ] ΟΥΘα 1 τηδκιηρ 

θυ: 

ΒΙΠΟΟΪῊ τησῦθ8 (π, τ, κ), 041168 ἐθηι68. 

Μ|144]6 τηὰῦθβ (β, δ, γ), 641166. ηιραϊαί8. 

ΟΡ ῃγαῦθ8 (φ, θ, χ), 0841164 αϑρίγαίο8. 

5613. Μυΐοβ οὗ [16 βᾶτιθ οσᾶδι ἃ1Ὲ βαία ἴο Ὀδ οοὔγαύηαίο. 

514. ΝΑ 5415. -- ΤῊΘ Π85818 ἃ16. μ, ν, δηα γ-8858] (608), 

515. ΤὭΏΘΥ ΠΙΔΥ͂ 4180 6 αἰνιαθα ᾿ηὔο ὕδτθθ οἰββ8868, ΘουστθθΡροσα- 
ἴηρ ὕο 86 ὕπτθθ οἰαθβ88 οὗ ταυίβϑ: 

μ᾽ ἸᾷὈ141. .» 

ν ὃ, ἀθηΐαὶ (1 Πρ 8]). 
γ- 858] ἃ. Ῥα]αΐδὶ (συὐαΓα)). 

516. 11ᾳυ145. ---- ΤΊ. Ια Β ἃ16 ἃ 85 ρ, ἴο ΜΆΙΟΙ 806 801η8- 

ὕτη65 Δα αθα [Π6 8584]5, μ. Δ ν. 
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517.-..527] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

511. ϑρίσαπίϑ. -- ΤῊΘ 5ρίγτδηΐβ 816 σ 8η8 ε. 

618, Ῥόουθ16 Οοπδομηβηΐβδ. --- ΤῊ ἀο.}]6 ΘΟμϑοηδηῦβ 8ΓΘ ξ (Ξ ζᾷ), 
ἐ (Ξ κσ, γσ, Χσ)); δηα ψ (-Ξ πσ, βσ, φσ). 

519. Οπαπείγ. ---- ΤῊΘ γ ΟΥ̓́ 618 ἡ 8) ὦ 816 ΔΙΨΑΥΒ ἰοπρ; ε 88 ὁ 
ΔΥΘ ΔΙΤΑΥΒ ΒηοΥῦ, 7 8116 α, ε, Δα υ ἃ΄Θ ΒοΙη ΘΟ 65 ἸΟπρ 8ηα 501η6- 

Ὀ1ὴ65 5ῃοτὺ, δῃἃ ἤΘΠῸΘ 816 οΔ]16α ἀουωδίγωϊ ν οὐ 618. ὲ 

520. ὙΠ ΘΩ δ ἀουθῦα] νονγ61]8 8716 Ἰοὴρ 1 ὑ8158 ὑαχῦ, 1 “11 Ὀ6 

Ἰηϊ]οαῦθα (Θχοθρῦ ἴῃ 08 αἰσθοὺ απούαυ]ο 8 ἔσουλ Ἡ ΟτΏ61) ὈΥ ὉΠ 61} 

Βαυϊὴρ ὕη6. τρϑ1κ (0) Ρ]δοθᾶ ΟΥ̓́ΔΣ ἴδθιι, ἃ8 θεά σοάᾶθ88. ἜΠ18 

ΤΩΙ Κ Ψ1Π7 ποὺ Ὀ6 Ρ]δοθᾶ ΟΥΘῚ γόον 6 18 βανὶπρ ὕΠ6 οΟἰγουτοῆθχ 
δοσθηὺ (694), ἃ5. ὕμ6 . δὺ8 ἰχαγβ Ἰοηρ (9:7). 

621. ῬΙΡΒύμοηρ5, Ἰπμο]υα]ηρ ΙΡΤΙΟΡΘΙ αἸΡ μου ΡΒ (605), 816 
ΔΊνσαγ8 ἸΟΏΡ. 

δ22. α ευίαθῖο 15 Ἰοηρ ὃδῃ παΐμγα ΘῈ 1ῦ οοηῃΐδ]η5 8. ἸΟὴρ γΟΥΤΘ] 

ΟΥ ἃ αΙΡΗμουρ. Τῦ 15 Ἰοηρ ὃψ ροϑδιξίον, ΘΗ 108 νο6] 15. ξ0]- 
Ἰονγϑα ὈΥ ὕνχο ΟΥ Το ὀοηϑοηδηῦβ, ΟΥ ὈΥ ἃ ἀου 186 σοπβοπδηῦ (618). 

823. ΟἿΘ ΟΥ Ῥοΐῃ οἵ 88 οοῃβομδιῦβ ΜΨΏ1ΟῊ τη Δ ΚΘ ἃ 57}114}016 Ἰοηρ 
ὉΥ Ῥοϑβιῦ]ο τηᾶῦ ΘοΙη6 ἴῃ ὕΠ8 0] ΟΣ] ηρ οτα, 

.δ24. Τῇ ἃ τουΐα (609), ξΟ]]οοθα Ὁ ἃ 1Ἰαυϊὰ (616), οΥ ὍΥ [86 
Π8.5818 μ᾽ ΟΥ ν, ΘΟΙη885 ΘΕΟΣ ὃ 5Βπουῦ γοῦ6], 8π8 {π6 τηαΐθ δῃᾶ Ἰαυϊὰ 

(οὐ π8881) οοῦὰθ τ] 1 ὉΠ8 βδτὴη6 ΤΟΥ ΟΥ ὕη 8 βῶιθ ρᾶιὺ οὗ ἃ ὁοχι- 
ρουπῃᾶ, [86 5γ1180]6 18 σοπυγήοτι, Ὁμοῦ 15, 1ὖ τηϑ ῦὺ ὍΘ ΘΙΌΒΘΙ ἸοΟηΡ ΟΥ 

ΒΒοσῦ, δοοοτᾶϊηρ ἴο 088 τϑαυϊγοπιθηῦβ Οὗ [86 σ6 188. 

526. ϑοιηθίύίτηθ8β ἃ Βῃοσῦ γόοῦο] [0] θᾶ ὈΥ δ, μ, νΟΥ ρ (οοοδ- 
ΒΙΟΠΔΙ]Υ σ᾽ ΟΡ Εἡ ἔουτηβ ἃ 8501180]6 Ἰοὴρ ΟΥ̓ Ροβιθίομ, ἴῃ ΒΟΉ ὁ886 
[8686 σοῃβοηϑηΐβ βθθὴ 0 ἤν Ὀθ6ὴ ἀοαὈ]Θα 1ῃ ῬΥομυηοΙ οι, 
8η6 δ16 Βοιῃθίηθ85 80 τυϊυθῃ. 

6206. Οπο οὗ μ6 οομβομϑηΐβ ΨΏΙΟΣ 816 ἃ 80114}16 Ἰοηρ ὈΥ 
Ῥοβιθοη (ρυυϊου]Υ}Ὺ ε, ΟΟΟΘΒΙΟΏΘΙ]Υ σὺ 18 ΒΟΙΩΘΌ65. Ἰοβῦ, θαῦ ἸῺ 
ΤΉΘΩΥ Οὗ ὕμοϑ οδθθ8 ὍΠ6 ει 88 ΡῬΥΙΟΡΔΌΪΥ ῬΓΟΠΟῸΠΟΘα ἴῃ ἩοτΙΊΘΤΙΟ 
ΟἸΤΆ 68. ᾿ 

621. Βγοδίβίηρδ. -- ΤΟΥ σόν 1] δῦ ὕὉ86 Ὀθριηηῖηρ οὗ ἃ σον 
ταυδῦ ᾶνϑ δἰ 6. [88 8ηιοοίϊ, δγεαϊῖηρ (ἢ) ΟΥ ὕδ6 τουσῖι δγεαϊλίπο (Ὁ, 

ὙΤϊΓΓΘῺ. ΟΥΘΙΡ 1 1Ὲ 1Ὁ 15 ἃ 5128]}] ἸΘΌΟΙ, δῃα Ὀοΐοτο 1 18 1Ὁ 15 δὴ 
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ΟἸΑΝΤΙΤΥ, ΒΒΕΛΤΗΙΝΟΒ, ΑΟΟΕΝΎΒ [528-538 

1π1018] οαριῦαὶ ἔο]]ονγθα ΌΥ 81281] Ἰουθθυβ. ΤῇΆ' {μ6 δῃθγ6 ὑγοσα 15 
ψεϊθῦθα 1 οαρτΐα]8, ὑ8 6 Ὀσοαῦμιηρ 15 ομἱὑϊθα. 

628. ΤῊΘ Τοὺρὴ Ὀγθαῦμίηρ, 6041168 αδρίγαΐξίοτι, Βχονγβ ὑπαῦ ἃ νγἃ8 

ΒΟ μαρα Ῥοέοσθ μ6 γόνα], 88 ἱστός ἰοοῆνι, γιαϑί (ὑτοηουῃοθα 

μιὲδιδϑ8). 

529, ΤΗ1018] ρ ΔΊ Υ 5 μᾶ5 [Π6 ΤοΟὰρΡῊ Ὀσθαῦϊηρ ; 1118] νυ ἀ808}}Υ 

δ8 1ὖ. Ξ 

5680. ΤῊΘ βιηοοῦμ Ὀγθαύμιηρ ἀθποῦύθβ ὑμϑὺ 86 γονγ6] γγὰβ βουπαθα 

ψιυμουΐ {86 ἢ, ἃ8. ἐμός πι, ηυΐηι6 (ὑτοποιμῃοθᾶ θηιῦϑ). 

631. ἃ αἹρῃύμοηρ, Θχοθρῦ ΔΠ ἹΤΩΡΙΌΡΘΙ ομθ (05) αὖ πΠ6 Ῥερίη- 
πἰὴρ οὗ ἃ ψοτᾶὰ ἔβδκθβ ὑῃ6 Ὀσθδῦμιηρ ΟΥ̓ΘΣ 105 Βθοομα ψοῦγθὶ, 88 
Αὐτός (αὐτός) 561} (ρὑτοῃουπορᾶ οιυξῦ8), Ὑἱός (υἷός) 8οη, (ὑτοημουπορᾶ 
ΠιυξὍ58). ΄ 

682. ΤΙΎΡΓΟΡΟΙ ΙΕ ΠΟΩΡΒ ἰδ ὑμ6 Ὀχσθαύμιμρ οὐΘΣ [Π6 βγβὺ 

γον 6 1 ΏΘῺ 1ὖ 15 ἃ 5118] ἸΘ ΘΙ, ἃηᾷ Ὀδέοτα 1Ὁ ΒΘη 10 15 8ῃ 1η1018] 

οαρ 8] ξο]]ονγθᾶ ὉΥ͂ 51η8]] 1ϑυὐθ:8. ΄ 

533. Τὴ ΘΟΙΔΡΟ.Παβ Ὡ0 ΜΟΙ 15 ειύῦθη Ὑιὺἢ ἃ Ὀτθαῦμιηρ Ὁ]688 

1ὺ ὍΘ 11018], ΘΥΘῃ ὑβουρἢ 1Ὁ ΟΥἹΡΊΠΔ)}]Υ Πδα 1, ἃ8 ξυνίώηι (ξὺν -Ε ἴημι) 
ὀγίηρ ἰοσοίϊι6γ, ᾿δαγίθηι ἰο. ἸῸ 800} ὁ8868 ὕπ6 τουρῃ Ὀτθαύπίηρ 

Βῃου ἃ Ὀ6 Ῥτοῃοπῃοθᾶ, ὔ 

634. Αρορηίδ. --- ΤΏΡ 8186 ἰθτθθ δοοθηΐύβ, ὑπ6 δουαΐθ (γ, [86 
στᾶγθ (, δῃὰ 86 οἰσοασῆθχ (7), ἃ8 βουλή α ρίαν, βουλὴ καλή α 
σοοα ρίαγι, μῆνις υυταΐι. 

686. ΤΏΘ56Θ ϑοοθηΐβ ἃ16 81] ΟΥΑΙ ΔΙΠ]Υ Ῥτομπουπμοθᾶ 8116, ὉΥ͂ 
ΒΌχ βϑιηρ ὕπΠ6 ϑοοθηῦθα 50114016, 85 1 ΕΡ]18}. Τῃ δηοιθηῦ τοῖς 

86 Ὺ 5601 ὕἤο Βᾶνθ γτϑρυθϑϑηϊθα ἃ ἀ"Π ἴθγθηοθ οὗ ριῖο}. 

δ86. ΤῊΘ δουαῦθ δοοθηῦ οδὰ βίδῃηδ οὐ οὔθ οἵ {π6 Ἰαϑῦ [8166 

5γ0}180165 ΟὨ]Ὺ οὗ ἃ ψογά, [86 οἰγοατῆθχ οἡ ομδ οὗ π6 Ἰαϑῦ ὕνγο 
ΟΠΪΥ, δηἃ 6 ρτῶνθ οἱ [6 Ἰαδβὺ ΟὨ]Υ. ; 

δ37. Τὴ οἱγουαμηῆθχ δοοθηῦ οδη βίϑημαἃ ΟὨ]Υ͂ ΟΥΘΙ ἃ Ἰοπρ' γΟΎΘ] 
ΟΥ ἃ ἀρ ύΒουρ. 

5638. Τῇ ἀϊρῃύπμομρβ (Θχοθρῦ ἸΤΌΡΤΟΡΘΙ ομθ8, 806) Βᾶγθ δἰ ὲ 
86 δοοθῃῦ Οὐ Ὀσθαῦμιῃρ, ΟΥ Ὀούῃ, ὕΠ6868 τη ϑῦ οοτὴθ ΟΥ̓ΘῚ [16 βθοοῃᾶ 

γΟΥ͂ΘΙ], 88 αὐτούς ἐδιδηιδοῖνα8, οὕνεκα δαοαιι86, οὗτος (Οὗτος) ἐλι78. 
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539. 5481 ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΒΕΚ 

6839, ἘῸΓΙ ᾿ΤΡΤΟΡΟΙ αὐ ΠΟΙ ΡΒ, {1688 ΘΟΙῺΘ ΟΥ̓ΘΥ {π86 ἢτϑὺ γα] 
11 1Ὁ 15 ψυιθῦθῃ 1) 5118}} Ἰθυθυβ, ἃπα Ὀθίοσθ 1ὖ 16 1Ὁ 15 80) 11{18] 

οδΡΙ8] ΤΟ]]ονσθα ΟΥ̓ 5118}} 1Θ ύ6 78. 

540. Τῇ ἃ νοῦ] οἱ ἃ ἀϊἱρμύμοπρ μὰ8 Ὀούβ ὑμ86 δοοθυὺ δηᾶ 
Ὀγθδυμίηρ, ὑμ6 δοαΐθ δμᾶᾷ ριᾶγσθ ἠοϊϊοιυ ἴμ6 Ὀτγθαυβίηρ, νι} 1]16 [86 

᾿ ΟἸΤΟΌΙΔΗ͂ΘΧχ 15 ῥ]δοθᾶ ονο} [86 Ὀγθαιῃἱῃρ, 85 ἄναξ Κΐηρ, γγοίδοίέηρ ᾿ 
ἴογὰ, ὕστερον αἰεγιυαγα(85), ὡς ἔφατο ἐδι8 6 δροῖθθ, ἶφι ηυϊρ]εῳ, 

τὐτι, ηυϊοῆι. 

5841, Τί [86 ἀοοδη θα ΨΟΥΤΕΙ 18 ΠῚ 16 δοοϑηῦ 85 7181} ἃ8 [6 

Ῥσγθαῦμϊηρ' ϑ[8.)5 ΟΥΘΡ 1ὖ 11 1 185 ἃ 5118} 1 8. 88 Ὀδέουβ 10 1} 1Ὁ 
15 ἃ. οι 108] ξο]]ονν θα ὈΥ͂ 5128} Ἰούνθυβ, δ8 ΓἌιδι ἐο Ηαΐᾶε5, Ὄλυμπος 
Οἴγψηωυριιβ, ἄλγος οτοῇ, ραΐη, τῦ06. 

542. Τῇ [886 ϑπθϊο ψοτᾷ 15 ψυϊθῦθη ἴῃ οδΡ1 0815, θοἢ τὐδΑ ἐπ τς 

8. δοοθηῦ 816 οχηϊυῦθα, 

548. ΤῊΘ Ἰαϑὺ 85.01180]6 οὗ ἃ ψογὰ 18 081166 086 εἰέΐηνα, [86 Ἰαϑὺ 
θα ομ68 {88 ροηιέ, ἀγα {88 Ἰαϑὺ θαῦ ὕτο [89 απέθροημί. 

δ44, ΤῊΘ δηΐθρομαῦ ΜΉΘ δοοδη θα τασϑῦ μᾶνθ {86 δοαΐθ, αῦ 

1ῦ οαπηοῦ αν ὕΠ6 δοοθηῦ 11 ὑπμ6 Ἰαϑῦ Βυ1]8 186 15. Ἰοῃρ' ΟΥ̓ παύτιθ 
(622), οὐ 6η85 ἴῃ δἰδῆϑι οὐ {8π8 ἃοι}]8 δοῃβομϑδηῦβ ἕ ΟΥ ψ, 8.5 ἑλώριον 
δοοίψ, Ὀαὺ ἑλωρίου (661..) οΥ" δοοΐψ. 

δάδ. Απ δοοθηὐθα Ῥϑηα]ῦ Β85 {16 ΟἸΤΟΙΠΏΗΘΧ 17 1Ὁ 15 Ἰομρ ὉΥ͂ 
ῃδατα (622), γγΧ}116. 6116 Ἁ]Ο]τηδ, 18 ΒΠποτῦ ὉΥ͂ πϑύθγ8, 88 σκῆπτρον 
δοθρίγο. 

δά6. Απ δοοθηύθα ]θΠτηδ. τη ὺ Πᾶνα 88 δοαΐθ 6} ΒΒοτῦ, ἃ8 
κᾶλός σοοΐ, {πθ δοαΐθ ΟΥ ΟἸτοι)ηῆθχ 6 Ἰοῃρ, 88 ψυχή 8οιιΐ, ψυχῆς 
(66}.) οΓ α 8οιι. 

5417. Ἐ1.8] αι 8Δη6 οἱ 8716 οουμῃίθα βῃοτσῦ θη αθίθγχηἹηρ ὑΠ6 

ϑιοοοηῦ, Θχοθθῦ 1 886 ορύθοϊνθ 81 1} οἴκοι (106.) αὐ ᾿οηνθ, ἃ8 μῦθοι 
(5845) τηογάβ, θάλασσαι (844) 8εα8. ΤΠ1656. ΡΥ ΠΟΤ ΡΒ 416 ΤΘΡΌΪΔΤΙΥ 
ἸομΡ᾽ 111 τηθῦτ]1081 απδηιυϊῦν, 86 τηυϑὺ Ὅθ6. 80 ὑτθαῖθα ἡ ῃΘ τϑϑαϊηρ 

ὑῃη86 σϑῖβθ, δἰὑποιρῃὴ οομβιαθυθα βῃηοτῦ θη: αθύθυτϊπληρ {116 
δοορθῦ. 

548. ΘΙ του] αι] ἤᾶνα [Π6 γοοθϑδῖυθ δοοθηὺ, ὑπϑ0. 15, ὑΠ611} 
ϑοορηῦ 185 τον 88 ἴδ Ῥθοῖκ ἴο [68 6 Ὁ ἃ8 016 ΤᾺ]65 οὐ δοοθαὺ νψ1}} 
811ονν. 
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ΑΤΉΒΝΑ ΡΑΞΒΊΤΗΕΒΝΟΒ 

ΝΑΊΣΟΠΔΙ) ΜΠ 5ΘῸ}), ἀ Ὁ} 6 }}8 

Βουηᾶ δ ΑἰΒΘΗΒ ἴῃ 1880, ἀ τᾶν Ὁ]6 βίδςιθίϊθ οορν οἵ ἀΐμϑηα Ὀγ ΡμΙ᾽αΒ, Ρ]δοθᾷ ἴῃ 

"86 ῬΑΡΓΊΘΠΟΙΣ ἴῃ 488 Β.90. ὙΤΏ6 οὐἱρίμ δ), ΠΘΑΥῚΥ Τουῦν δ᾽ Ὠἰρὶλ, Ὡδᾷ ἸΥΟΓῪ ἴον ἐμ6 1806, 

βού, ἀπᾶ Ὠδηᾷ8, δηᾶ ροϊᾷ 10." [Π6 ἄγαρονῦν δηᾷ ἡοοβββουθϑ, 



ΛΑΟΟΕΝΊ, ῬΒΟΟΙΤΤΊΟΒ, ἘΝΟΙΙΤΊΟΒ [549.- 554 

5849. α ψογὰ , Π6 δοαῖθ οὐ ὕμβ ᾿ἰαδὺ 8υ0]}140]6 15 οδ)]ρᾶ 

οὐψίοτια (Β8γρ-ἰοτ 6) 

δδ0. Οχγίομθδ οὔϑηρο ὑμ6 δοὺΐθ ἴὸ ὑῃθ ρύᾶνθ Ὀθίουθ οὔ 
ποχᾶβ, ποὺ βοραγα θα ὈΥ ρυποῦπθίϊομ τΩ8 78, ἢ 0Π6 5ᾶ:ι6 βθηΐθῃοθ, 

Θχοθρῦ δέου ϑῃο 8 (669), 618 684. 5.}]11800168 (6716), οτ΄ 0η 6. Ἰηΐοτ- 
τορϑῦνθ ῬΙΟΠΟᾺΏ τίς, τί τὴ 3. εὐϊυΐοῖι 3. υὐ]ναΐ ἡ ἃ 5 ἀνά τῷ, ὩΡ ἐϊυροιρλι, 

Ῥαὺ ἀνὰ στρατόν Δ ἐδϊγοιιο], ἐ,6 οαη. 

6581. ῬτοΟΟΙΙ1οΒ. ---- ΒοΙΘ. ΤΏΟΠΟΒΎ ]40168 μᾶνθ ἢο δοοθηῦ οὗ {Πρὶν 

ΟὟ δα 816 Ο]056)Υ αὐΐδοηθα ἴο ὑῃ86 ξο]οσιηρ ποτὰ, ἃ8 ἐν χερσίν 
ἔῃ, ᾿ιὲ8 παπιᾶβ, ΤΆΘτΘ ἐν μ88 ὯῸ ϑοοθηῦ οὗ 1085 οὐσσῃ, Ταῦ ἃ58 ἴῃ [Π6 
ΟΥ̓ΔΙΠΘΤῪ 86. οὗ [{Π6 (ΘΙ Ρ Β8010) ἀθῆηϊύο δηᾶ ᾿ηαθῆηϊῦθ ΔΡΌ10]6 
1ῖῃ ἘΠ ρΡΊ15η. ΤΉΘ86 ΜοΡαβ 1ὴ σθθὶς 8716 0841168 ργοοϊζεϊοβ, ἃ 816 

δοσθηΐθα ΟἿΪΤΚ --- 
1) ψΉ θη ΠΟ] ονγθα ΟΥ̓ 81} ΘΟ 1016 (658; 
2) οὖ 1η68 6ὁμᾶ οὗ ἃ Βθηΐζθῃοθβ : 
9) εἰς (ἐς) ὑίο, ἰο, ἐκ (ἐξ) οὐ οὗ, ἤοπι, ἐν νι, διγᾷ ὡς α8, δ δ εἴ:..} 

ΠΘΥ ἴο]]ονν 8 στο αΒ ἽΠΕΥ͂ τηοαϊ ἔν. 

δῦ. ΤΊ Ῥτοο 08 876: 

1) ΤΊΘ ἔου 8 ὃ, ἧ, οἱ, αἱ οὗ ὕΠ8 Ῥτοῃοῦη (αϑιθ]ν ο81168 [ἢ8 

ἐς ΥΌ1616,᾽ ἔγογω 108 1886 ἴῃ Ἰαῦθυ ἅτσϑθι, 106, 481). 

2) ΤΊΙΘ ῬΥΘΡΟΒΙΠΟΩΒ εἰς (ἐς) ἐμέο, ἐο, ἐκ (ἐξ) ομέ οἵ, ἤρογν, ὡνᾶ 
ἐν ἦμν, Θχοϑῦῦ θὰ ὕΠ6Ὺ ἕο] ον [8 νγοτα {Π|Π6Υ τη οὐ! ἔν, 

9) ΤΊ] ΘΟὨ]ΠΟΌΙΟΙΒ εἰ {ῇ, δα ὡς α8, ἐϊιαΐ (8180 ὃ. ῬΥΘΡΟΒΙΠΊΟΏ 0), 
Θδχοθρὺ ψ ΠΩ 1Ὁ Πλ68118 ἔδιι8, ΟΥ ἡ 6. 1ὖ ΤΟ]]ονγΒ 105 ὨΟΌΏ. 

4) ΤΠ δανοτ οὐ (οὐκ, οὐχ) ποέ, Θχοθρῦ δὖ [86 θη οὗ ἃ Βθῃηΐθῃοθ. 

5853. ἘποΙ1 168. --- ΑἸ οηοἰζξϊο 15. ἃ σογα ὙΏΙΟΙ τΘρῸ] Δ. ]ν 1οΒ65 108 

Οὐ δοσρηΐ, 8η6 15 ῬΤΟΠΟΙΠΟΘα δἃβ 11 τὖῦ γχΧ6 16 ἃ Ῥϑυῦ οὗ [88 Ῥγϑοθα- 

ἴπρ' οΙᾶ, 88 οἰωνοῖσί τε απὰ 071 ἔϊι6 δίγαβ, ὙΓΔΘΤΘ τε (τέ) Β85 Ἰοβὺ. 
108. ϑοσθιῦ, ἡ Π]ΟῊ Π88 ὈΘΟΟΙῚΘ ΠΆΡΘΟΙ ἴο ὑμ6 Ἰαδῦ 50114 016 οἵ {868 

Ῥγθοραϊηρ ποτά. 

, δδ4. ΤἼ6 ΘΠ ΟἸΔΠΙΟΒ 816: “ 

1) ΤΊΘ ῬΘύβουϑ] ῬΙΟΒΟΙΒ μεῦ, μοί, μέ, σεῦ (σέο), σοί (τοί), σέ, ἕο 

(εὖ), ἔθεν, οἵ, "ἕν, σφί ((σι), σφίν, σφέ, σφάς ἰὐϑᾶι) σφέα(-), σφωΐν, σφωέ, 

σφέων, μῶ. 

2) Τῆ8. ἰηδοβηΐία ῬΙΟΠΟῺΙΠ τὶς, τὲ 80Ή16 (0.6), ΟἾΨ (01,6), 80Ή168- 

ἐπ, απ ψευΐηισ, τὰ 811 108. ἕουταβ (θα ποὺ ἄσσα -Ξ τινὰ). 
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555-559] ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

9) Τ.Θ ᾿παθβηϊῦθ Δαν ΓΒ πού (ποθί), πῇ, ποί, ποθέν, ποτέ, πώ, πώς. 

ΝΟΤΕ. --- Ἔν ἀϑοᾷ δ ἱπίουσορδίϊγοθ, ὑη6 ῬΧΣΌΠΟΣΙΒ τίς, τί το 

τοὐιῖο] ὃ τολαι 3 ἀνὰ ὑπὸ δάνθιθβ ποῦ (πόθι), πῇ, ποῖ, πόθεν, πότε, πῶ, πῶς, 
Βᾶγϑ 088 δοσϑιῦὺ Β6σ6 ρίνϑι, Ἡ ΙΟΒ ΠΟΥ πόνον 1086. 

4) Τ]6 Ῥγθϑοῃὺ ἰησϊοαῦννο οὗ εἰμί δ6, ἃπα οἱ φημί 8αψ (Θχοθρὺ 

ἔασι, ἴμ6 88 Ρ]. οἵ εἰμί δα ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑμ6 ΒΘοΟΠα ΒΙΠΡΌΪΔΙ φῇς οἵ 

φημί). 
δ) ΤῊ Ῥδγί10168 γέ, τέ, τοί, πέρ, νύ(ν), κέ(ν), θήν, ῥά. 

6) ΤῊΘ ῬΡομποσα]η81} Β0 Ἐπ -δε, [Π6 Ἰοοδ] βυ ΠΧ (“’ Ῥσθροβιθοη ἢ) -δε, 
δια τμ6 δά οι 18] 5 ΠΧ -θε (88 εἴθε, αἴθε). 

δ55. πῃ ΘΠ Ο 1010 0685 ποῦ 1056 18 δοοθηῦ ἴῃ ὑπ ἔο]]Ο Ωρ οΔ565: 

1) ΘΕ 1ὖ 15 αἰ ΒΒ 8010 δηα ΤΉ] ο8 ἃ οτα ΒΟ. Π88 [88 

δοαΐθ οη. ὅη6 Ῥϑῃι]ῦ. 

2) ΒΘ {86 φυθοθαϊηρ νοῦγα] 18 6] 4 θα (δτδ). 

3) Θἢ. [Π6716 185. Π0Ὸ Ῥχϑοθαϊηρ ψοτᾶ, 
4) ὙΥΏΘα ὕΠ6Γ6 18 8}. ΘΙῚΡ 8518 Οῃ. [Π6 ΘΠ ΟΙ110. 

556. ἐστί(ν) 15 τε ϊυῦθη, ὙσΊ ἢ 8. ἃοοθηῦ οἢ 88 Ετϑὺ 5υ1180]6 (ἔστι) 
ὙΏΘΩ: 

1) ΤΆ οογμθβ δὖ 8 ὈΘριηη]ὴηρ Οὗ ἃ. 56 θη 06. ΟΥ᾽ οὗ ἃ υϑῦβθ οἵ 

Ῥοθύγυ : 

2) 1ῦ ἀθηοῦθϑβ γροϑϑὶθιϊευν ΟΥὨ φαἰδίθηιοθ. 

3) Τῦ 15 ρυθοθαβᾷ ὈΥ οὐκ, εἰ, καί, ὡς, μή, ἀλλ᾽, ΟΥ τοῦτ᾽, 

δ57. Ὑ ΘΗ 81 Θμ 1016 15 ΤΟ] ον ὈῪ ΘΟ. ΟΥ 1ΏΟΤΘ ΘΠ 0165. ἴπ 

[6 βϑὴβ βθηΐθῃοθ, θΘ 0 ὴ δχοθρῦ {η6 Ἰαϑῦ σθοϑῖγσϑβ ὕῃ6 δοιΐθ δοοθηῦ 

οι ἰΐβ Π8] 50118.016 ἔγομῃ [86 δῃο 16 ΠΟ] Ἰῃρ. 

568. ΒΘ ἃ ΨΟΙΩ͂ 15 ΘΟτΩρουπΠαθα 1 0 850 ΘΟ 1016, Ὁ 15 

ϑοορηθθα 8ἃ5 ὑποὰρ ὍΠΘΥ ὝΘΙῈ ϑθρασζαΐθ, 8ἃ8 οὔτε (οὐ - τέ), ἴδε 

(ἢ - δε), οἵδε (οἵ - δε), οὔο, 

5669. Τῃ [86 ΓΟ]]οΟν Ἰηρ᾽ ὁ8565 886 ψοτά Ὀθίοσθ 8 Θμο] 6 66}}5 

105 Οοὐσ δοοθηῦ, 8η4 ὭΘΥΘΥ ΟΠδηρο5 ὕῃ6 δοαΐθ ὕο 6 ζσᾶγνϑ: 

1) ΤΆ 1᾽ὖ 85 8ῃ δοαῦθ οῃῃ [88 δηΐβθρθῃα! (6ὅ45), οὐ [Π6 οἰγουσηῆθχ 
Οα 86 Ῥϑῃυο (48), τῷ δᾶα8 8)ὴ δοιαΐύβ οὐ ὕμ8 υλύϊχηδ (843) 88 8 
ΒΘΟΟΠΑα δοορηΐ. 

2) ΤῈ 1Ὁ Βαβ Ὁπ6 δοαΐβ οἡ {Π6 ρϑῃα]ὺ (643), οΥ [86 οἰτουτηῆθχ οἢ 
086 ἱθτηα (643), πο ΟἤδηΡ6 15 τηδᾶβ. 
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ἘΕΝΟΙΜΤΙΟΒ, ΒΥ ΆΑΒΙΕΒ, ΟΒΤΗΟΘΛσΒΑΡΗΥ [560-563 

ἌΌΤΕ. --- οηιοαϑον ἰάἀΐ ἰθο αὐοεΐο ἀαὐσοεπὲς σαπηοί οἰαηα οὐ βιμοσοβεῖυο 

βυἰἰαθίς8. 

5. 1 1Ὁ 15. ἃ ῬΙΟΟΙ1Π1Ο ΟΥ δὴ ἸΕΠΦΠΙΙΟ, 10 ὕα Κ68 ὑμ6 δοαΐθ οὴ {86 

αἰτοῦ (648). 

560. 50}1140168. ---  ατοθκ ποτὰ 1185 8ἃ8 ΠΥ 50.114 0168 48 1ὖ ὨΔ5 
γόνγ615 8η6 ἀρ ύμοηρβ. [ἢ αἰν!αϊὴρ ἃ ψοχα 1ηὖο 50118}68, 51η616 
οομβοηϑηῦβ, ΘΟΙ ὈΙΏ Δ ΟΠ. Οὗ οομβοηϑη δ ῬΧ8101 οδη. ὈΘΡῚΏ ἃ ΜΟΙ, 

δια 8, ταὰϊο (609) ΤΟ]]ονγθα ὈΥ μ οἵ ν 816 ὑϑ08)}Υ ρ]δορᾶ δὖ {16 

Ῥοριημιηρ Οὗ 86 50114 016. ΟΥ̓ΒΘῚ ΘΟΙ  ὈΙΏΔΌΙΟΙ 5. Οὗ Ομ Βομδηβ 816 

ἀϊνι θᾶ, 88. ἄν-θρω-πος πιατι, φα-ρέτρη σιινεγ, μάχεσθαι ἰο Πρλι, 

ἔχω 1 λμανο, θά-λασ-σα 86ὼ, ᾿ἈΑγα-μέμνων «φαπιθηηον. ΟΟτηρουπα 
ΜΟΓΩΒ ἃ16 αϊνιαθα δοοογαϊηρ 0 ΦΏΘΙΤ ΟΥΙΡῚΠ4] Ῥδτίβ, ἃ8 ξυν-έηκε 
δγομο]ὲ ἰοσοίδιον (ἃ ὀοτηρουμα οὗ ξύν ΔΗ ἕηκε, ἔγΌΙῃ ξυνίημι -Ξ ξύν 
Ἢ ἴημι Ξε ξυν-[-η-μὺ). 

561. Μονδῦ]α Οομπβοπαπίδ. ---- [6 0] ΟΡ ΤΟΥΒ ἃΤ6 ΒοΟΙ ΘΟ 68 

506116ἃ πιῦ Θῃα βοιηθύϊτηθβ πχιυπουῦ ἃ ΗΠ8] ν, 0411688 ν-ηιουαῤίε: 
1) ΑἹ] σψογχάβ (θσχοθρῦ ἐσσί), Θῃηάτηρ᾽ ἴῃ -σι, ἸΠο] ἀ]πρ᾽ -ξι δηα -ψι. 
2) Α] νϑιθβ οὗ [6 ὉΠ)Υα ῬΘΥΒΟῚ 510 Ὅ]ΔΙ ΘΗ ]Ὲρ᾽ ἸῈ -ε. 

9) ΤῊ Ὁϊτα 5 ηρα αν οὗ ὑπ6 Ρ]αρογέθοῦ ϑηαϊηρ 11 -ει (οτἰρίπϑ νυ 

-εε, 84, 2 ; δ86). 
4) ΤῊΘ Ε ἐστί, Δ) 886 Ῥδυίιο]65 κέ δηᾶ νύ, εἶ οὗ ΏΙΟΏ 816 

ΘΠΟΙ 105. 

δ) ΤῊΘ ἀοίγο Ῥ]ΌΓΆ] οὗ 016 ῬΘΥΒΟΏ8] ῬΣΟΠΟῸῺΏΒ ἄμμι, ὕμμι, σφ', 

σφίσι. 

6) ΤῊῺΘ Θμα]ηρ8 φι 8η6 θε, πη οΒ.] Υ Δάνψϑυ Δ]. 

7) ΤῺ Ῥγοῃοὰῃ ἐγώ (1. 

502. ΤῊ]Β Ὡυ-ΤΠ Οὐ Δ Ὁ]6 ΘΟΙΊ68 ΤΘΡΌΪΔΙ]ν 1η 41] 680 ψοσᾶβ δὺ 086 

ΒΠα οἵ ἃ 11η6 οὗ Ῥοθύνυ δηθὰ δὖῦ 0η6 ϑῃᾶ οὗ ἃ βθηΐθῃοθ, 8η6 δ᾽ ΤΑ ΥΒ 

θη {π0 Θηα οὗ ἃ. σϑύβθ οι ποθ ψιῦ [886 μα οἵ ἃ βθῃηΐθῃοθ. 

ἘΠΒΘΒΘΙΘ [ἢ 6 ποτὰ τδῪ Ὀ6 85061164 ΜΙ} οὐ ψιπουΐ ἰὑ, Δοοοταϊηρ 

ἴο [88 ῬΙθαβῦτσο οὐ 06 ἩΥΙΘΙ ΟΥ [86 τϑαπιτθσηθηΐβ. Οὗ 0Π6 ψΘ 86. 

δθ8. ΦΙΤΑΙ]ΔΥ]Υ βοιὴθ ϑᾶνθιθβ Πδα ἃ το 8016 βδίρτηδ δὖὺ 6 ϑηᾶ, 
88. πολλάκι(ς) οἴἶογη, ἃ ΟὐὮΘΥΒ. ϑηαϊηρ ἴῃ -κι(ς), μεσ(σ)ηγύ(ς), 

ἀτρέμα(:), ἀντικρύ(ς), ἐθύ(ς), μέχρι(ς), ἄχρι(ς), ἀμφί(ς), οὕτω(ς), τοὺ 

ἐκ (ἐξ). 
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564.-.572] ΗΠΟΜΕΈΕΙΟ ΑΒΕΒΚ 

δ64, Ματίαπε ϑΡ61]11η08. ---- ΓῊ 6 ΤΟ] ]ηρ σοτὰβ ΘῚΘ ΒΡ6]168 αὖ 

λτηθ5 ΜΙ ἃ 51ηρΡ16 ΒΙρίιηϑ, 86 αὖ ὈἸτλ 68 ὕΠ6 51ρ᾽η18, νγχϑβ ἀΟο ]ΘΩ: 

1) ΤῊ ξαΐα18 8ηα Δοτιϑῦβ Οὗ γϑυ8 ἢ ϑύθῃ5 (690) δηᾶ]πρ ἢ 

ἃ Βῃονῦ γοῦγ 6], ΟΥ 1 ἃ 5μοτὺ γόῦ6]. ΓΟ]]ονσθα ΟΥ̓ ἃ. Θοῃβοῃθϑηῦ. 
2) ΤΊ|ι6 δπαϊῃρ οἵ {16 ἀδύῦϊνθ Ῥ] τ] Οὐ ὕΠ6 Ὁπ1πῸ ἀΘο] βῃβίοῃ. 

3) ΤῊΘ ψοχαβ ὅσ(σ)ος, ὅποσίσ)ος, ὁσ(σ)άκι, τόσ(σ)ος, τοσ(σλάκι, 

τόσ(σ)οσδε, τοσ(σ)οῦτος, μέσ(σ)ος, πρόσ(σ)ω, πρόσ(σγοθε(ν), ὀπίσ(σγω, 

νεμεσ(σ)άω, νεμεσ(σ)γητός, νέμεσ(σ)ις, ἃπια ᾿Οδυσ(σ)εύς 1ἢ 811 108. οα,568. 

ὅ66. Τὴ {ῃ8 βδ1ὴ6 ψϑὺύ, οὔμϑι ψΟΣΒ ΤΟῚΘ 5Ρ061164 ψιῦἢ ἃ 8116Ρ}]6 

ΟΥ ἃ ἀουθ]6 οομβοηϑηῦ, ἃΒ8 ὄπί(π)ως, ὅπ(π)ῃ, ᾿Αχιλ(λ)εύς, ὄ(τ)τι. 

866. δὴν ψοραβ ὈΘρΊπΙηρ 1} λ, μ, ν, ρ; δ σ 816 Οἴθη 

Β06116α ψχιῦῃ {8686 Ἰουθθυβ ἀοα]θα θη ὕπ6 Ὺ 816 Ὀτοιρ]ῦ ὈΘἴΟΓΘ 

ἃ Βῃοτῦ γοῦγ6] ὈΥ οι θοβ᾽ ον οὐ Ἰηῆθούϊοι, ἃ5 ἐπέσσνυται (ἐπί, σεύο- 

μαι), ἔμμορε (μείρομαι), ἔλλαβε (λαμβάνω), ἔρρεε (ῥέω), ἀπεν(ν)ίζοντο 

(ἀπό, νίζω). ' 

ΝΌΥΕ. --- ΤΉΘΒΘ Ἰούϊουβ 6.6. βοτηθυϊτηθβ ἀοπθ]θα ἴῃ ΡῬσομαμ οί ὕουι, 

ΔΙ ΒΟΌΡῊ 1ὖ τγὰβ ποὺ σορυθβοηύθα ρου) ] 81] γ. 

5607. Α ἴδον σου 8 ΟΙῚΘ 8}061164 Ὑ10} οὐ ψιύηουῦ ἃ θη] γοῦν}: 
1) --; ἐν(ί), οὐκ(ῶῦ, π(ρ)οτέτε πρός; 2) -α; ἀν(ά), κατ(ά), παρ(ά). 

568. ΤῊΘ Φο]]Ο ρ ΟΤΒ 616 5061164 ὙΠ ρα πιμουῦ τ οῦ θ: 
π(τ)όλις, π(τ)όλεμος, μαλ(θ)ακός, διχ(θ)ά, τριχ(θ)ά. 

δ69. ΤΊΙ6 0] ΟΡ ουβΒ ΨΘΙΘ 5806168 1} οὐ ψιυπουΐ 
101018] σ΄: (σ)κεδάννυῦμι, (σ)μικρός, σῦς (ὗς), συφορβός (ὑφορβός), 

Σελλοί (Εξ8Ελλοί). 8586 608-604. 

610. ϑοχηθ ἀοι]6 ἔουτηΒ ἃ16 : μία (ἴα) οπ6; γαῖα (γῇ) θατγίδι, ἰαηα, 
οομηγ}; λείβω (εἴβω) ἀγΐρ, ἀγο;, ῬΟΊΥ ; ἐρί(γ)δουπος ἰομα-γοαγίηρ, 

γεδουηαϊηρ , ξύν, σύν ἐοσαίδογ, υἱέ. ' 

511. Ψατίαίϊομβ ἴῃ Οπαπεϊέν. --- ϑοτηθ ουᾶβ Πᾶν6 ἃ 5011 018 ἡ] 0 ἢ 

ΤΗΘΥ͂ Ὁ6 Οἰδμ 6 Ἰοηρ οἵ 5ῃοσῦ (βοιαθίχμθβ, θαῦ ποῦ ΔΙ ΤΩΥ 8, ΓΘΡΙ Θβθη θα 

ὌΥ ἃ ἀ!ΠΈΘΥΘμ66 1 506111Π95}), Θοοοτάϊηρ ὕο [Π6 Ῥ]θάϑαχσθ οἱ [η6 0ὁη6 

ὩΒΙὴρΡ 1ὖ, ὃ8 Ὄλυμπος (Οὔλυμπος), ὄνομα (οὐνομα); κολεόν (κουλεόν), 

ὄρος (οὖρος), ἀνήρ (ἀνήρ), ᾿Απόλλων ΟΑπόλλων), εἰλήλουθα (ἐλήλυθα), 

εἵνεκα (ἕνεκα), μήν (μέν), ἕταρος (ἑταῖρος), ἀτάρ (αὐτάρ), πολύς (πουλύς). 

512. Α ἀἰρμίποηρ οἱ ἃ Ἰοὴρ γου6], γγ 10) ῬΙΘΟΘαΘΒ. δ Οὔ ΘΓ 

γοναὶ 1 π6 βδῖηὴθ ψοτζᾶ, 15 οὔθ βῃοσίθηϑθα ἴπ ῬτομΠοΙϑ 10}, 
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ΟΞΤΗΟΘΕΒΑΡΗΥ, ΒΙΛΘΙΟΝ [573-.-578 

885 υἱός 8οη, (Δ, 499), ψίιθτθ [88 τοϑΐοι τϑαυϊτοθβ [86 βτβὺ 5Β01186 
ἴο θ6 Ῥιοηοιῃορᾶ βηουῦ. [πὶ {86 ΤΟ] ΟΠ ΘΧΘΙΏΡ165 [86 αἴθ Θμο6 

ἴῃ ῬΓΟΒΌΠΟΙϑΙοη 15 ᾿ηἀ]οα θα Ὀγ ὕμ6 8ΒΡ0611Π10' 4150 : 

Θησῆα ῬΘοοΥη68 Θησέα 

ἑστηότος ᾿ ἑσταότος 

Αρηος " Αρεος 

νηός, νῆα, νῆες, νηῶν, νήεσσι, νῆας ἐ: νεός, νέα, νέες, νεῶν, νέεσσι; 

νέας 
»» (( "7 
ηύς ἐύς 
κῷ (( : ἤαται ἕαται 

κεώται ἕ κέαται 

ἔβασιληυς, ἔΖηυς, οἴα. (ΠΟ. 8 1 -ηυς) “ βασιλεύς, Ζεύς, Θἴο. (ΠΟΥ Π5 

10 -εὖς) 

678. Μοίδιμοβὶβ οὐ Ουδπεϊέν. ---ἂο 8:14 ηο ΟΥ̓Θ ἢ ὈΘΟΟΙΠΘ εω ὈΥ͂ ΔῊ 

ΘΧΘΠϑηρΡ6 (ποθ! 6518) οἵ αὐϑηθν ; ὑμδῦ 18, [ῃ8 Ἰοὴρ νον8ὶ (ᾷ, η) 
ῬΘΟΟΙΏ6Β Βῃοτῦ (ε), Μ}Ὲ116 0Ὁπ6 ΒΒμογῦ γσόουγϑὶ (ο) ὈΘΟΟΙη68 ἰοπρ᾽ (ω). 

814. ΤῊΘ δοοθηῦὺ 15 ποὺ δῇοοϊθα ὈΥ τηϑύδ 6815 οἵ συδηυν, Ραὺ 
ΤΘΙΉΘΙ 8 88 1 8 Ῥϑίοσθ [ἢ 6 τπηϑύα 6515 ὕοοκ ῬΪδθθ. ὙΠῸΒ Πηληι- 
ἄδαο ὈΘοοΙγ68 Πηληιάδεω, Βριάρηος ὈΘΟΟΙΊ65 Βριάρεως, ΘΟ, 

515. ἘἸἰδβίοη. --- α δμογὲ Π8] σοΟνΤ6] (ὙΘΥῪ τατον ὑμ0 αΙΡΕ ΠΟΙΡΒ αι 
ἃ οἱ 8.180) 15 ΤΘΡΌΪΑΤΙ]Υ ἀτορροϑᾶ πθῃ ὕΠ6 ποχὺ ψοχαὰ ὈΘρΡΊΩ5 ψΠῈ 8, 
ΟΥ̓́Θ] ΟΥ ἃ ἀϊρῃῦμομρ. ΤΉ]Β 18 6816 οἰϑίοθ. Ατὶ ὡροβίτορῃβ (ἢ 
ΤΉ81 18. ὍΘ ΟἸΩἾΒΒ10Π, 88 στέμματ᾽ ἔχων (ῸΥ στέμματα ἔχων) παυϊησ 

Το 8, οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι (οἴκαδε ἱκέσθαι) ἰο αΥΤῖυο οΉι6, ἐπ’ ὥμων (ἐπὶ 

ὥμων) ΟἿ ᾿ιῖ8 ϑβῃουίαθγ8. 

516. ΝΟΤΕ. --- 6 ἃ ἤμηδὶ β᾽γογὺ νονοὶ, ργθοθᾶθα ὈΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΏΟΤΘ 

γον 6 15 1ᾳ ὕπ6 58116 ΜΟΧΪΩ͂, 15. 614 64, ΟὨἹΥῪ ὑπ Ἰαϑὺ σοῦ 6} 15 Ἰοβὺ, μα 86 

οὔμϑυ σ υγθ}5 τϑσηϑῖπ ἈΠΟ δρᾷ. 

511. ΤῊ ταοβὺ Τγθασθηῦ ΟΟΟΌΡΥΘΏΘΘΒ Οἱ 6Θ]15101 816 10: 

1) ύοταβ οὗ 0116 5γ0118}}16 ϑῃαϊηρ 1} -ε, ἃ8 γέ, δέ, κέ, τέ. 

2) Ῥτθροβιθοηβ 8) οΟὨ]ΠΟὕΟη5Β Οὗ ὕψο 5011840168, 88 ἀλλά, 

ἀμφί, ἐπί, παρά. 

3) βουὰθ ΘοΟΙΏΤΏ ΟΠ. Δ 108, ἃ8 μάλα, τάχα, ἅμα, ἔτι, ἔπειτα, εἶτα. 

518. Ἴη ὑὴθ Το] ονίηρ γοσαΒ 6]]15Ί0ὴ ἀοθ5 ποῦ ἀβϑαδ!]ν ἴα ὈΪθοΘ: 

1) ἄχρι, μέχρι, περί, πρό, ὅτι, τί ἃ) 1058 σοΙῃ οι 5. 
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579..584] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΕἈΕΕΚ 

2) Μομποβυ 0168 (θχοθρύ ἴβοβθ ΘΠΙΩΡ 1Π -ε, 8η6 8. ΥΘΙῪ ἴον 

οὐ 618), ἃ8 σά, ῥα, δια (Τ816]γΥ) σοί, τοί, μοί. 

8) οΣαβ ϑμαϊῃηρ 1 τὖ, 

579. ἘΠΊΒΙΟῚ ΟΟΟΌΤΒ 8180 1π Π6 ξοττηδύϊοιι οὐ ὀοταρουσμπα σοτάϑβ, 

Ῥαΐ θη ψιύβουῦ [ῃ86 ΔΡοβίσορῃβ ὕο πιϑὺὶς 1ὖ, ἃ8 ἐπευφήμησαν (ἐπὶ 
εὐφήμησαν ἐδπον βἰιοιίοα, αϑ886ηΐ. 

δ80. ΒΘ ὑῃ6 ἔο!]] σὶρ οσα ὈΘΡῚΠ5. 1 ἃ. νοῦγ6 1] ΒΙΘῊ τγᾶ8 

ΤΟΥΤΆΘΙΥ ρτθοθαθα ὈΥ ἃ ἰοβῦ θοῃϑοηδηῦ, ΘΒ ΘΟΙΔΠ]Υ ε, Θ 1800. 068 
ποῦ ΟἸΙΠΔΙΥ δ κθ Ρ]8066, 88 ἐνὶ οἴκῳ (ΞΞ ἐνὶ ρξοίκῳ ἔηι (οὐ) ᾿οηια. 

681. κε, ἃ Β61η1- Οὐ 6] ΘΟΥΤΘΒροπαϊηρ ἴο Εηρ, τῦ, γἃ8 ῬχοηοαποΘα 

αὖ ὮΙΩΘ6Β, πα αὖ οὔθ {Ἰπτὴ68 πϑρΊθούίθα, 

582, Α βιηοούβ τηυΐθ (612) Ὀσουρμῦ Ὀθίοσθ ἃ τοὰῦρὰ Ὀτθαΐτηρ 

(27) ὈΥ 6] βίοῃ (ὅ75) 18 σβδηρθα ὕο 86 δοσπαΐθ τοὰρὴ τηὰῦθ 
(611-512). ΤῆυΒ κα Ὀθἔοσθ ἃ τοὰῦρῃ Ὀσθαθῃϊμρ ὈΘΟΟΤΊΘ8 χ, τ "6- 
ΘΟΙΏ65 θ, 86 π᾿ ὈΘΟΟΙΏ6Β φ, 88 αἰδεῖσθαί θ᾽ ἱερῇῆα απὰ ἰο γουθγθη6 {716 

ῬγΥϊοδί, ΤΟΥ αἰδεῖσθαί τε ἱερῆα; ὦχ᾽ ἑκατόγχειρον καλέσαᾶσ᾽ ἐς μᾶκρὸν 

Ὄλυμπον φιϊοκίν παυΐπρ ϑινηχηνογιοα, ἐδι6 ᾿μυγιαγοα-αναοά (ρίαν) ὑπο 

ἰογέν Οἰψηιριιδ, ἴου ὦκα ἑκατόγχειρον, οὗο. ; ἀφίει ᾿6 βοηξ (Πυἵηι) ατυαν, 

Του ἀποῖξει. 

588. Τῇ δ ϑοοθηὐϊθα ἢη8] 50118}0186 οὗ ἃ ργθροϑίοη, ΟΥ 8. 60Ή.- 

}ιωιοίζον, 18. Θά θα (δ75), Ὁ886 δοοϑιυὺὺ οἵ ὕῃθ νψογὰ 18 Ἰοϑὺ ψιῦ} {86 

. 6Π4 64 50}112016. ΟΥ̓́Θ᾽ ψοτὰβ 80 δοοθηΐθα ὑβσον 0Π6 δοοθηῦ Ὀ860Κ 
ΟΠ μ6 Ῥυθοθαϊηρ 5υ114}0 16, θαὺ ἀο ποῦ οβϑαρθ [86 δοαΐθ ἴο ὑ86 
στανο (δὅ84, δδ0). 

δ84. Οσοπίγαοίίοη. --- Υ ΠΘὴ. ομ6. σόῦγ6] [ο]]ονγ8. δηούμου σόνγ6] ἢ 

[Πῃ8 βάτὴθ ψοτσᾶ, σοῃύγϑοίοη ϑοιηθύχηθβ (αὖ ποὺ 8081 γ0} ἰδ!τθ8 
ῬΙαθ0θ. ὙΝΏΘη σοῦ 6}18 8176 ὑμ8 οοπύτθοίθα, ὕῃ6 ΓΟ] ρ ἀῖὸ [86 

ΤΊ]88: ο 
1) ον 618 τ Ἀ1Θ ἢ ΤΘΡῸ]Δ}}Υ ἔοσγῃ αἀἹ ρα ΠΟΠΡΒ ἀ0 80, 88 α -{- ἐ Ξξ αι, 

ο-ξ ι ποι, Θἴο. 

ΝΟΡΕ. --- ΟΌδοῦνα ὑμβαῦὺ ὕὉμ6 Ἰοῃρ σόνγθ}]8 ἃ, ἡ, ὦ, ΒΘῃ 1] ον α ὌΥ ἰ 
ΤΘΡΌΪΔΥ]Υ ἴουτα Ὁ} 6 ̓ΤΡΥΌΡΘΥ αἸΡΕΥΒΟΠΡΈ α, ῃ, ῳ (606). 

2) Ἴἴπο {6 βουμᾶβ ππὶῦο ἴῃ ὑπ6 Θομπχηοῃ Ἰοὴρ βουπά, ὑπᾶῦ 18, 

ὕγο 8-800 8 (α), ὕὑγγο 6-ϑο 8 (ε, 9), ὕγχο 1.8ο ηα8. (), ὕνο 
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ΕἸΙΒΙΟΝ, ΟΟΝΤΒΑΟΤΊΙΟΝ, ΒΥΝΙΖΈΒΙΒ [585-586 

ο-ΒΟ 5 (0, ὠ), ΟΥ ὕγγο ὑ-ΒΟ  π5. (0), αηϊΐθ ἕο ἔοστι [Π8 ΘΟΙΏΤΔΟΙ 

Ἰοπρ (ἃ, η; ἴ, ὠ, Ὁ) βου, οωσερὶ εε ὈθΟΟΉι68 εἰ, αὐ οο θΘΟΟ 68 ου. 

8) Απ ο-ϑουηᾷᾶ ΔΌΒΟΓΌΒ 80 8. ΒΟ Πα ΟΥ 8) 6-8οΟ α δ ὈΘΟΟΙΩΘΒ 
ἸΟΩΡ᾽ ο (ω), θωοθρέ εο σίυ68 εὖ, το]ιῖϊ6 οε δοΟΉι68 ου. 

4) Τῇ δὴ δ: ϑου πα οοτ685 ὑορϑῦμοι ψ]Ὸ ἢ 8 6-8Οηα, [Π6 ὁπ6 ΒΙΘΗ 
ΟΟΙΊ68 ἢγβῦ ΦΌΒΟΓΌΒ ὑμ6 οΟὔμοὺ μα Ὀθοοση685 ἸΟΠρ (ἄ, η). 

δὴ) Α νοῦγθ] οοχηληρ ὈΘοσΘ ἃ ἀἸρμύμοηρ ὈΘριηηΐηρ 086 
ΒΒΙῺΘ ὙΟΥ͂ΘΙ ὙηΔ 0 ὈΘ6 ΔΟΒΟΙΌΘΑ͂, 8ηα ε Τὺ ὈΘ ΦΡΒοΙθΘα Ὀθἴουθ οι. 
ΤῺ ΟΥΠΒΘΙ Οδ868 ἃ ΥΟΙ͂Θ] ὈΘΙΟΤΘ ἃ αΙρΡ ΒΕ ΠΟΩρΡ ΤΙΔΥ 06. οομύγδοίθα 
“1 Ὁ86 Πσϑὺ σόν 6] Οὗ [η6 αΙρηύδβοηρ, ὦ ΤΟ] παρ Ἰοΐω ὈΘΟΟΙΆ]Ρ 

Ἰοΐῳ Βι Ὀϑοσιρὺ (505), 8η6α ᾧ [ΟἸ]Ο Πρ υ ΙΒ ΘΑΣΊΗΡ. 

585. ΤΆΑΒΙΕΒ ΟΥΕ ΟΟΝΤΒΑΟΤΙΟΝΒ 

ατ αΞπᾶᾷᾶ ετὰ πη΄ τ εἐξη ο΄. ἢ Ξ-οι 

ἃ αΞπα εὉ αἱ Ξ ῃ ἡτ ει ξΞῃ (ΓΆΣΘΙΥ ῳ) 
α. ἄἅΞα (ΤΆΤΘΙΥ αὐ. (τσοὶν ἡ). ο- ι Ξοι 

α - αι --Ξ αι ε-ε τ εἰ . ὭἭὭπ ηξῃη ο-Ἐο Ξ-ι ου 

α-τ ᾳΞξᾷᾳ ἐ-τ εἰ ξξει. ἡὨΤ ΏΉΏΞΗ ο οι Ξ- οι 

αἴ εἐΞξᾶ ἐτξη ξξη ητξιπξῇῃ ο - οὐὅ ΞΞ- ου 

α- εἰΞξξᾳ ἘΞ Ξξῇῃ ἡ οιΞ ᾧ οἷν -Ξ ον 

(ΤΆΤΘΙΥ -Ξ 8) ε-ᾶι τ εἰ .- -Ἐὲε πεῖ οξωπω 

αἴ ηξᾶᾶ εἐ-Ἔ 0 -Ξ ἐν .-τιπῖ οτῳ Ξξ ῳ 

ατ ηξΞᾷᾳ ε-Ἐ οι --Ξ οι οφαπκπεω ντι τῦ 

ἃ ΤΟ ι--αι ε- ου ΞΞ εν (τᾶτο]ν α) υτν ποῦ 

ἀς- τΞξαᾷ ἐ-ό ν -ξτἨ εν ο-Ξ.αιπΞεαι ωὠω-ία -- ὦ 

α-. οτξΞὼ ε-Ἐω Ξω ο-τε τπκεοου ὠ-τέπω 

α΄. οιΞξε ῳ ἐξτῳ τ ῳ ο εἰ ΞΞ οι ων ξξῳ 

α-τουξεω ηἡτα Ξῆη (ΓΙΟῚΥ ου) ὠὡ-τοπω 
α-τ  ωπΞὼω ἡπτ αὐ ξΞξ ῃῇ ον ηξῶω ωὠ--τ ωπΞω 

εἰ ἀξ η 

586. δοιηθν αὺ διπ ἤο οοπύγϑοίοηῃ 18 ϑγηϊχοδίδ, ΒΙ1ΟῚ ἴδ 68 

ῬΙ8Δ66 ΨΏΘΠ 00 5 0οΘβδῖνθ σΟΥγ 618. τ ΒΙΟΒ ἀ0 ποῦ ἔοτια ἃ αΙρμύμοπρ 

ΔΙΘ ῬΙΟΠΟΙΙΟΘα 88 ΟὯ6 ΒΥ18016 ἔογῦ {Π6 88Κ6 οὗ {Π6 τῃϑῦθι, 88 

ἸΠηληιάδεω ΟΓ ἔδι6 8οη 97 «᾿εΐδιι8, ΤΆΘΤΘ -δεω τηυϑῦ 06 ρσοῃουμποθα 88. 

018 5Υ118016; θεοὶ δοῖεν πιαν ἐ6 σοὰδ σγαπὶ, ΆΘΙΘ θεοὶ 15 8150 ΡὈτο- 

ΠΟΌΠΟΘα ἃ8 ΟἿΘ 50118}186. ΟΥ̓ 0868 ὕψο 5Υ11Φ 165. ἔουτὶηρ ΒΥΠΊΖΘΒ18 
ΤΩΔΥ͂ ΘΟΙῚΘ 1ἢ βθραγαΐθ ᾿οσβ, 88 δὴ οὕτως ἐδιι8, ῬΡΥΤΟΠΟ ΠΟΘα 85 ὕΧ0 

ΒΥ 1] Δ 1685, ΟΥ 8ἃ5 δὴ αὖ ασαΐπι, ῬΤΟΠΟυΠΟΘα.85 0Π6 501140016. 
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587--595] ἨΌΜΒΒΕΒΙΟ ΘΕΡΕΚ 

687. Οταβίβ. ---- α νσοῦνγ6] ΟἹ ἃ αἱ ρεῦμπομρ ΜΒ1ΟῈ ομα8 ἃ ΟΣ τᾶν 
Ὅ6 οοπύτδοίοα δηᾷ οοτηϊηθα ἰπΐο ἃ 51η616 50118}016 τι ἢ [86 γσόονσθ] 

γγ]οἢ ῬΘΡΊῚΏ5 ὕπ6 σψοτα ἔο]]οσσίηρ. ΓΓΒ1Β 18 ΨΘΥΥ ΤᾺΤ6 ἴῃ ἘΟΙΏΘΥΓ, 

Α οογοηῖβ (Ἢ 18 αϑ08}}}ν ΡῬ]δοθα ονϑν ὑ88 5 1140 186 οοῃὐτϑούθα, ἃ8 
τἄλλα ἐδ οἰαὺ (ραγΐ8), ἔοτ τὰ ἄλλα. 

588. [ῃ 018818 ὕπ6 ἢνϑὺ ΟΣ ἸΟΒ65 108 δοοϑηῦ, 8116 ὕπ6 δοοϑηῦ 

ΟΥ {Π6 Βθοοῃα σὑρϑιηϑίμῃϑδ, 10} τη Ὁ Ομϑηρο πόνο υθὶ ἔγοχῃ ὑΠ6 δου 

ἴο 088 αἰτΤοΠΗΘΣ, 1} Ὁ} ΤᾺ]68 Οἱ δοοθῃῦ ΓΘαᾺ1716 10, Ὀθοδαβθ οὗ [ῃ6 

Ἰοηρ᾽ ΒΥ114016 Ὡ1Ο ἢ δ. Ὶ565 ἔσοσῃ 1. ; 

589. ὙΥΒΘῺ ὕνγο ΟΥ ΤΊΟΓΘ 5Υ1]4 0105 ἃτθ οοηὐιδοῦθα 1ηἴο ΟΠΘ, 1} 

οἰὑμοΡ δὰ 8ὴ δοοϑηῦ Ὀθέοσθ οοηὐτωουου, Ὁ 6 οοηὐτθούθα 5γ0114.016 
88 ΟἸΘ. 

590. Τὴ ὑῃ6 οα86 οἵ ὑπ οομίταοίθα ρϑηα!ὺ (848) οὐ δηςθρϑοηα]ῦ 

(643), ἴ86 δοοθρῃῦ Το] ονγ8 Ὁ. 6 τϑρα]ᾶ} Τα]68. 

5691. Α οοπύταούθα α]άτης (649) ὕαῖκθβ ὑπ 6 φοαύθ φοοϑηῦὺ 1} 10 δᾶ 
186 δοαΐθ Ὀθέοσθ οοηὐϑούϊοη. Τῇ ὑΠ6 ρῬϑηα!ὺ (643) δα {Π6 δοαΐθ 
δια 15 οοη τϑοῦθα ψΊ} Ὁ86 υαἸθτηδ, 0116 α] πη ὑακθ 8. 0116 οἰσουηῆθχ. 

692. ΞΎΠΟΟΡΘ 15 ὕ88 ΒΌΡΡσθββίοη οὗ ἃ βιουῦ νόονθὶ σι] ἃ 
γγΟΓΩ, 88 τίπτε; ὐῳ ἐγ ἐμι6 τυογϊὰ 9 ἴον τί ποτε. 

ὅ93, ΑΒΡΙΔπΊ. --- ΤῺ Τηϑην γον 8 ΨΒΪΟΙ 16 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ ΤΟ] αὐθα ΟΟΟΌΙΒ 
ἃ Οῃδῃρ6 (δοχμθύϊηθβ α1βρΌθαγῃ 06) οὗ 0Πη6 νοῦγ68)], ἃΒ 1 ἔηρ. δίηρ, 

ϑαΉ 0, δοΉ0, δῆ. ΓῺ1Β 185 Κβονῃ δ8 «“δίαμ (Ἰγοισεί ΟΥαααΐϊοΉ). 

594, ΑἸ]ααὺ Β85 ϑίγόπσ φγαίοβ δια ἃ τὐεαΐρ σγαάᾶθ, ἴὰ δ Ἰαύθου 
ΟΥ ΏΙΟΒ δ νοῦγ8] (βουῃθθτηθ8) ἀ08685 ἡοῦ ἄρΌθϑι (ἀϊδαρρεαγίης 

στααθ). 

895. ΤῈ τηοβῦ Ἰτηροτύαηὐ ΚΥΔα 685 ΦΓΘ: 

ΘΤΕΟΝΕα πακ 

1) ε,ὁ ᾿ “προ οσα 

2) ἃ (α808}}ν ἡ ἴῃ ἨΟΙΔ61), ὦ α 

ὅ) ἡ, ὦ Ἐς 
4) ὦ ο 

5) εἰ, οι ι 

θ) εὖ, ου ν 

ΝΟΎΕ. --- (5) δῃᾶ (6) ἂγα σϑϑ]ὶν ρατὺ οὗ (1), Ῥϑίῃρ ὑπο βιοτῦ γοῦ}8 ε, ὁ 

σοΟΙ 6 ὙΠ ε δῃᾶ ν, οσχαῖηρ' ὑ6 ἀρ  ΒΟΠΡΆΒ εἰ; οι. 
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ΑΒΙΑΌΥ, ΒΟΝΑΝῚΤῚ ΟΟΝΒΟΝΑΝΤΕ [596-598 

6896. ΕΧΑΜΡΙΒΒ. --- 1) βέλεος ηεὐοδίϊό, ἑκη-βόλ-ος 3 66-ὁἠοοίογ, ὑπο-βλή-δην 
δγοαξῖτπῳ ἴνι, 5]οοϊζης ἵν, βάλ-λω 5)οοί, κων; φέρ-ω ῥδαν, βουλη-φόρ-ος οοωρδοἰ- 

δοατίης, δίφρ-ος οἐπαγῖοί (ϑθαγον, φαγΥ6}}, φαρ-ἔτρη ψωΐσον (αΥΤοιυ-ΟαΥΥΊ67). 

2) φη-μί (οΥἱρίηα!γ φα-μί, 621) 1 8ροαΐ, φω-νέω 1 {51 ωρ 6 υοἷσο, 5ροαῖ, 
ἔφατο Ὺό ςροζε. 8) τἔθη-μι 1 ρωΐ, ρίαος, θω-ἡ ἤπια (ρερπαϊίῳῃ ρἰασοα ὠροη 

006), τίθε-μεν τοὸ γμίασο; ῥήγνῦυμι 1 ὕγοαϊ;, ἔρτρωγ-α 1 ὑγοῖο, ἐρ-ράγ-η 1ΐ τοᾶς 
ὑγοΐοη. 4) δῶτ-ρον φῦ, δό-σις οὔ. δ) λείπ-ω {{ἰέδαυο, λέξλοιπκα 1 λανο ἰοῇ, 
ἔλιποον 1 ἰοζ. 6) ἐλεύ-σομαι [5λαϊΐ σον, εἰλήτλουθκα 1 λαὺς ὁοηιο, ἤ-λυθ-ον 

1 σαῆιο. 

597. ϑοπαηΐ σοπβοηδῃΐβ. ---- [ἢ 81) ΘΔΤ]ΘΙ βύαρθ οὐ [η6 Ἰδηρᾳδρο, 
π6 Ἰαϊαβ (λ, ρ) δῃηᾷ μ, ν οὗ ΓὉ16 π88818 Ψ616. οὔδθῃ σψόῦδ]]ὸ 

(ϑοπϑι) ; ὑμδῦ 15, ῬΠΘῪ 6186. αϑ8α 88 γ 618 1 ΟΟ δ] ΟΟΙΆ]Πδ- 

ἀ1οη5. [ἢ 0815 0856 ὑΠΘΥ͂ 16 ΟΥΊΠΑΤΊ ΠΥ πγυϊυῦθῃ τι ἢ ἃ 5118} Ο11616 

ὉΠαοσηθαῦμ, ὕο αἸδυ]ρ.Ό]5} ὑβρτῃ ἴτοση 088 οοῃβοηδηΐδ λ, ρ, μην 

598, Τὴ τρθοῖκ 85 ψγ κοῦ [Π6 Ἰδηραθδρθ : 

1) Ὑοοδ]1ο ἃ (λ), Ῥβοοταθβ ΘΟμΒοηθηθαὶ (λ) δηα ἃ Βύυθῃ ΒΘ ηΪηρ 
γ Ο6] 185. ἀθυθιορθαᾶ δἰὔμθυ ὈθοσΘ Οὐ ἴδοι, ἃ8 ἔσταλμαι 7) απὶ 8θηΐ, 

ἴον" 8Ὴ ΘΔΥ]]ΘῚ ἐστλμαι ; πίμπλαντο 106 786 64, ΤΟΥ 811 ΘΔ}]167 πι(μ)- 

πλντο; πολύς ὩγλΟΪ,, ΟΥ 8 ΘΆ1]16Ι πλυς. 

2) ΘΙΙΆΣΔΙΥ͂ ΨΟΘΔ]1Ο ρ (ρ) Ὀθοοσθθβ Θοηϑοηϑηΐα! (ρ), δπα ἃ 

ΒΘ θη ηρ νοῦγοὶ 185 ἀθυβιορϑᾷ ΘἸΠΘΣ Ὀθίοσα οὐ δέξου 10, 88 

καρδίη, κραδίη (-Ξ: καρδία, κραδία, 621) Ποανὶ, ΤῸ 8 ΘΔΙ]ΘΙ. κρδιᾶ, 

καρτερός, κρατερός 5:7ῸΉ0, μαγ81ι, ΤΟΥ 8 Θ81]16} κρτερος. 

35) οοδ!ῖο μ (μ) Ὀθοομιθ8 ΒΠουῦ α, 85. ἴῃ δόμα: ἔθγι, ἴΟΥ 81. ΘΑΥ]1ΘΡ 

δεκμ, ἔλῦσα .] ἰοοϑοᾶ, ἔον 81 681116} ἐλυσμ. 

4) γοοδ,1ο ν (ν) 8180 ὈΘΘΟΙΏ68 5Βοτγῦ α, ἃ5 ἴῃ [8 Θπά]ηρ -α οὗ {88 
δοουθαῦϊνγα Βίπρυϊα, δηα ὑΠ6 Θηαϊὴρ -ας Οἵ ὕπο δοουϑαῦνθ Ὀ] ΓΔ], 
Τη8.50}}}16 8: ἔΘτη] 1} 6, ΟΣ ὑπ ὑῃ1να ἀΘΟΙΘΗΒΊΟΠ, ἔῸΣ 811 ΘΑΙ]]ΒΙ -ν 

ΔΗ -νς, (ΟὐἸαράγθ πόδα (800. 5110.) 7οού για [αῦ. ρΘάθχῃ, ΜΠϊοῦ 

18 ΤΟΥ δὴ Θ81116} ποὸν (ρῬΘα1η). Τῦ ΟὐΟΌΤΒ. ΘΟΙΩΙΠΟΙΠΥ͂ ΘΙΒΘΎΨΆΘΙΘ, 88 

εἰρύαται ἐΐθῃ τγοίοοί, ἕΟΥ εἰρυνται, βαθύς ἄθθΡ, ἔπαθον 1 δι γθᾶ, ἴον 

ΘΑΥ]ΘΥ βνθυς, ἐπνθον. 

ΝΌΤΕ. --- ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΥ͂ Ὁ8:6 σορδλῖο πδ8818. μι ν (μ, ν) ὈΘοδσηθ ΘΟοη80- 
οο 

ῃδηΐαὶ (μ, ν), ὙΠ οὐ ψιύπουαῦ ὑὰθ αἀθνοιορτηθηὺ οὐ ἃ βσθαριμθηλην 

γον6], ἃ5 βένθος (46), πένθος 1006, ἴον ΘαΥ}1οΥ βνθος, νπθος. 
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599- 603] ἨΟΜΒΕΙΟ ΟΒΕΕΚ 

5699. Ιῃ [86 ο8486 οὗ {88 ἀογνοὶοριηθηῦ οὗ ἃ Βῃοτῦ βγη ΘΠ] ηΡ 
γΟΎ6], ὕτο Βρ6 11 ηρ8 Οὗ 86 βϑῖὴθ ψογὰά οὔξβῃ 8ϑ1Ό86, ΟἹ 6186 ατἴου- 

Θμὖ ἔΟΥΤΩΒ οὗ 086 581ὴ6 βύθιῃη ὍΘΙΘ 86, 88 κρατερός, καρτερός 5 γ0Ή0, 

μαγδβῆ; καρδίη, κραδίη ᾿οραγί; ἔβαλον 1 μιγίεα, ἐβλήθην ([τὐα8 

λωγίοα. 

600. Οοπβοῃδηίαὶ ι. -- ΜΆΠΥ ΟὝὙθοὶς ψοΟσὰβ θαυ] ΟΣ ΒδΔα ἃ 60η- 

Βοηϑτιῦα! (Ββθιιῖ- γ 008110) ει, Βουαθα 88 ὦ ἴῃ οπΐον,, δ τὶ θη ε. 
Τ8 1088 θη ΓΟ] οσηρ ὕμ6 ἢπ8] οοπβοηϑηῦ Οἵ {Π6 βύθτιῃ οἵ ἃ ψοτσὰ 

οϑαβοα {86 ξο]]οσσιηρ Ομϑηρ68 1Π ΒΡ6]Π]]1ηρ: 

λι τΞὸ, λὰ; κι χε ξξ σσὶ τι, θι Ξε σσ (ΒοΠηθ 1168 σ)) ; δὲ κΞ ζ Ὀθύνθθῃ 

ΥΟΥ͂ΣΘ]Β ; γι Ξε ζ Δἴου ἃ γΟΥ6] ; γι Ξε ὃ διέ. ἃ ὀοῃβοηϑηῦ ; ανι; αρι; 
ορᾳ ΞΞ αἷν, αἱρ, οιρ ; ἐνι, ἐρι; ἐν!» ιῥρ4» υνί, τρί ΞΞ εἰν, εἰρ, ἐν, ἰρ,) υν, υρ. 

601. Οοπιροπβαίίνο Τρηριποπίηρ. ---- ΓΘ 1088 ΟΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΤΊΟΤΘ 60Π- 

βΒοηϑηῦβ ἴῃ ἃ ΟΙ ἈΒΌΔΙ]]Υ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ ὅμ6 Ἰθηρ θη] ρ Οὗ ὑμ6 Ῥτο- 
σραϊηρ νοσ6]. ΤῊ1Β 18 ο4]164 οοηιροηδαϊίυε ἰοησεϊογυῖηο. ὙΝΆΘΩ 10 

ὑδικ68 ὍΪδ0θ, α, εὖ τξ ἃ, τ,  ; εΞξ εἰ; ὁΞΞ ου. 

602. Οοπδβοπδπίβ] υ. --- ο (νὰ, αἸΡΆΙΩΤΙΤΠΔ) γγἃ8 511 ]Υ ἃ ΘΟΠΒΟΠΔΉ ἴ8] 

(ϑθιη - σο08}10) υ (1υϑὺ 88 τ΄ῦῇ΄ 1ῃ ἘΠΡΊ18.; ἀϑ08}}ν τορυθβϑηΐβ ἃ. 60ῃ- 

βοῃδηΐδὶ κ), 8Δηἃ οη6 Οὔὔθηῃ ὈΘΟΟσΊΘ5 ὉΠ6 ΟὔΠΘΙ 1π αὙΘΘΪΚ, ἃ8 ΤΩΔῪ 6 

566}. ἔσο πμ6 ἀθοϊθῃβίοῃ Οἱ 800} ἔΌΤΤ5 88 βασιλεύς (ἔβασιληυς) 
Κκίηρ, νηύς 5]ιΐρ, αι βοῦς (Ἔβωυς) οἱ, οοτυ, οὗ συ] 08 [6 ρϑηϊοϊνθβ ἃ1Θ 

βασιλῆος, νηός, βοός (ἔογΥ ἃ ΘΔΙ]ῈΥ βασιληρος, νηρος, βωρος) (572). 

ΤῊ6 ἢη8] ν οὗ [16 5έϑιῃ (680) οὗ [8686 ποσᾶβ ὑμβ΄8 ἢτϑὺ Ὀβοδιηθ 
Α͂ 8 νὰ8 ὕμθῃ Ἰοβῦ. 

ΝΌΤΕ. --- ἴπ 8 ἔθ που 8 ει ὈΘΟδΙὴΘ υ δα Τοιηδπμθα, ἃ8 ἀπούρας παυΐης 
ἰαΐξογν αὐτσανψ (Ξ- ἀπορρᾶς), αὐέρυσαν ἐλὲψ ἄτγριν τρ (06 Ἀθδᾶβ οὗ 88 γἱο- 

{ϊτη5) (ΞΞ-. ἀξερυσαν -Ξ- ἄξξερυσαν -- ἀνρερυσαν). 

603. 1088 οὗ ϑίστηα. --- ΤῊ ΤοῸρΡἢ Ὀχθαύμῖηρ (627) 1 ατϑοῖς οὔθ 
ΘΙ Βθηβ ἃ ἰοβῦ βίργωδ. ἀ ϑίρτθᾶ Ὀθῦνθθῃ ὑγχὸο γΟΥ 618 ὉΒΌΔΙ]Υ 
Ῥθοδτὴθ 86 ΤΟῸΡῚ Ὀτθαύμιηρ (οοιάρατθ Ὁ86 ομϑηρθ οὗἉ 1 θυ οο 8110 8 

ἴο 7 ἴτπι ΘΑΙ]Υ 1,810} 8η8 σγγᾶ8 ὕΒ6η ]ἸΟΒΌ. 
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ΟΒΤΗΉΗΟΘΒΑΡΗΥ͂, ΟΟΝΒΟΝΑΝΤ ΟΗΑΝΟῈ [{604-610 

604. Οὐ ΡΑΓΘ 

ΟΒΈΒΕ ὑπέρ οὐενῦ ἅλς {6 (6αἰ) 8.850 ἵστημι ϑ5ἰανά 

ΤΙΑΤῚΝ ΒΌΡΘΥ 58] δῖϑ᾽ο 
.4 ς- ςε σ΄ 4 ε ’ὔ ε ΘΟἜΈΕΒΕΚ ἕἴημι (ἑ -ἡμι) ἰάτοιυ ἕξ 8ἷΣ ἑπτά (ἕπτμ ὅ97, 598, 8)βϑευεη, 

ΤΑΤῚΝ Β67Ὸ (8680) 860Χ δϑρύθτῃ 
3 

ΟΒΕΕΚ ἕδος 86αὲ ἕ 8εἰ7 ἠώς (ἀρ-ὡὧς) ἀαιρη 
ΓΑΥῚΝ 56668 86 ΔΌΤΟΥΘ, (8088) 

ΘΈΕΕΚ ὅμός εἰηιῖϊαν ἅλλομαι (ἅλις) ἰδαρ ὕπνος ἴδε, 
ΓΤΙΑΤῚΝ Β111-15 58.110 ΒΟΙΏ118 (ΒΟΡΏΟΒ, Οὗ. ΒΟΡΟΥ) 

ΟΈΒΕΚ ὅς, ἦ, ὅν (ρος, η, ον) οπο᾿ 8 οἱὔηὴ γένεος 97 α ταοσο (γενε-ὃς) 
ΤΙΑΤῚΝ 8088, 588, ΒΣΗ ΘΘὨΘΥΊΒ (ρ΄ }6518) 

ΟΈΕΈΕΚ ρϑηϊθνο Ρ]γᾺ] Θπᾶϊηρ, Γϑιηϊἶμο, 18ὺ 460]. ἄων (ἀ-ὧν) 
ι 

ΤΑΤῚΝ ω ᾿Ξ Ἔ " “τ ΔΓᾺΠΙ (ΔΒ) 

606. ἘΠη41 σοπβοηδηίβ. --- ΤῊΘ ΟὨ]Υ ΘΟμβοηϑηΐβ 10} ο8 βίη 

αὖ [88 οπμᾶ οἵ ἃ ψοζὰ 816 ν, ρ, δ8μᾶ ς (ΠπΠοΙυδίηρ ἔ δπᾶ ψ). ΟΥΆΘΡ 
οοηβοηϑηῦβ οοτηϊηρ αὖ ὕΠ6 Θηα οὗ ἃ ΟΙα 816 ἀτορηὈθᾶ, 8ἃ8 δῶμα ἤοιι86 

(ἴον δωματ) ; ὑπόδρα αϑδίζαγιοθ, 8οοιοϊἑγιοῖῃ (ἴοΥ ὑποδρακ) ; ἔλυε ἴον ἐλνετ. 

ΟἿ, ἀιηδῦ, διμϑθαῦ, οὔο. 

606. ἐκ (ἐξ) οιἱέ οὐ,  οηι, ἀτιἃ οὐκ (οὐχ) ποί, 816 ἃρραγθηῦ θχοθρ- 

[ϊοηβ, Ὀὰὺ 848 Ῥσοο ῦϊοβ (651) μου 81᾽86 αὐΐδοῃϑα οἱοβϑὶν ἴο [86 
Το] ] οσιηρ σοτά. 

607. οὐ, οὐκ, οὐχ ποὶ ἃτ6 [8 γαιϊαηῦ 8Ρ06111Πρ5 ἴον [818 ψοσγὰ 
ΘΟΟΟΥΙηρΡ᾽ 88 1 ΘΟΙΏ68 ὈΘΙΟΓΘ ἃ Θοηδοηϑηῦ, ἃ ϑιηοοῦῃ Ὀσθαίπρ'᾽, ΟΥ 

ἃ ΤΟΌΡ Ὀτοαῦβηρ, τοϑρϑούνοιγ Αὖ [86 δπμὰ οἵ ἃ βθῃηύθῃοο, οἰϑΌβ6, 

ΟΥ ὕΘΙΒ6, [86 ΤΟΥΤῚ οὐκί 18 Βοτηθύϊτηθβ Γουπᾶ, 

608. σοπδοπδηὶ Ομδηρο. --- ΤΉ ΘΙ 6 816 οογίαὶη ΘΔ ηρΡ6 5 ἩΤΒ1ΟῊ ΒΟΠῚΘ 

οἵ [886 ὀομῃβομϑηῦβ ἈΠᾶΘΙΡΌ, ΤΔΟΒΌΟΪΥ ἴῃ Π6 παύατο οἵ διϑ5: τ] Ό]ΟΙ, 

ὑμαῦ 15, ἃ Θομβοηϑηῦ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 51.118} ὕο, ΟΥ 6 βᾶτὴθ 85 ὅπ 60η- 

βοηϑηῦ ΓΟ] οσσίμρ (ραγίϊαϊ, ΟΥ σογερίθί6 ΒΒ] 1] ] ΟΠ). 

609. ΤῊ κάππεσον (κατπεσον) [γοἰ} ἢδ8 δοτη]θύθ 8.55: 1] οι 
ΟΥ {88 τ ἴο {86 ΤΟ] ηρΡ π, 116 ἴῃ ἐπέμφθην (ἐπέμπθην) .1 τηοὰ8 

οοπαπμοϊοα, 86ηπξ, ΘΙ 18. ΟΠ]ΥΆ Ῥατῦϊα] Δ.55] τη] ἴϊουι. ᾿ 

610. ΤῊΘ τηοϑῦ ἱτηροτχίϑηῦ οἵ ὕΠμΠ686 ΟμδηρΡῸΒ 816: 
1) Α ἸΔ0ΐδ] (π, β, φ), οὐ ἃ Ῥϑ]αΐδὶ (κ, γ, χ) ταῦθ Ῥϑἔοτθ ἃ ᾿ἀθῃΐαὶ 

(τ, δ, Θ) ταξα ταυϑὺ Ὅ6 οὗ [88 βῶτη8 Οὔδὲ (612). 
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611-619] ΠΟΜΈΒΙΟ ΑΒΈΕΈΒΚ 

2) Α ἀθῃηΐαδὶ (τ, δ, θ) ταῦθ ὈΘΟΤΘ ΘΒ ΘῚ ἀθι8] τητιῦθ ὈΘΟΟΙΊΘΒ σ. 
3) ΒΘΙοΓΘ μ ἃ 8018] ταῦθ (π, β, φ) ὈΘΟΟΙΏ65 μ; 116 {Π6 ρϑ]θΐαὶ 

ταὰίθβ κ δη χ ΤΘΡῸΪΔΙΙΥ ὈΘοοτλθ ρϑΙη1η8. 8,581 (608), ἀπἃ ὦ ἀθηΐαὶ 
τησῦΐθ (τ, δ, 0) Τορυ] 8} }Υ ὈΘΟΟΙΊΒΒ σ. 

4) Βοἔοχβ σ: ἃ Ἰϑθῖδὶ πυυΐθ (π, β, φΦ) Θοτα Ὀ1Π85 Θη ὈΘΟΟΙΩ6Β Ψ. 
ἃ Ῥα]αῦδὶ τυσῦΐβ (κ, γ, χ) ΘΟΥΩ Ὀ1Πη68 8: ὈΘΟΟΙΏΘ8 ἔ, 
ἃ ἀθηΐϑὶ τοὰΐθ (τ, δ, θ) 15. ἀΒῈΦ1]ν Δββιτηι]ανθα (608), 

ὈΘοουη]ηρ σι, ἃηἃ ΟὨΘ σ 15 Οἴθηῃ ἀτορρθᾶ, 85 ποσ(σ)ί ΞΞ ποδσι ευἱίἦι 

λιὶβ Κδθί. 

. δ) μ᾽ ὈθζοΙΘ ἃ 18|018] τηαΐθ (π, β, φ) Τϑιηδῖηβ Ὡπομδηρθᾶ, 

6) ν ὈΘοσυΘ ἃ ἸΦΌ14] τηυΐθ {(π, β, φ) ὈΘΟΘΟΙ 688 μ. 

ν ὈΘἔουθ ἃ. ραϊωῦδὶ ταὰαΐθ (κ, γ, Χ) ὈΘοοσ 68 ρϑτητηδιηθβαὶ (6808). 
ν ὈΘοτθ Δ, ρ 15 δβϑβὶτηα]οῦθα (608), ὈΘΟοΙ Ωρ ἃ, ΟΥ ρ ΥΘΒΡΘο- 

λγ6}γ. 

7) Α ϑυβοοίῃ τηυΐθ (512) Ῥϑέοσθ Θ Ὀθοομ88 ἃ ΣΟῸΡἢ πιυΐθ οὗ [}6 
ΒΌΤΩΘ οἷ888 (610). 

8) β-ν ὈΘΟΟΙΏ6Β μν; δ ΟΥ τ-Ἐπ ὈΘΟΟΙη65 ππ; δτ λτελλ; 

Ἔνπτξελλι: ν Ἐμ -ῷ μμ. 
9) τ -ἘΕ}ΠῪΡ (θη ε 15. ἢ8)], οὐ τηϑᾶϊϑ] ξο]]ονγθα ὉΥ ϑηοῦμοσ γον 6]) 

ἈΒΊΦ11Υ τε σι, πλούσιος (πλοῦτος). 

ΝΌΤΕ. ---- ντ θοΐουθ βη8] ε Ῥθοοϊη68 νς; ὑμα ν 18 ὑῃθη ἀτορρϑᾶ δῃηᾶ ὑδ6 
Ῥτθοθαϊῃρ σον] Ἰθηρύμθηθα θ. οΘοτηρϑηβαύϊοῃ, 6001, 618. 

611. ΤΉ5, ψιῦ 086 Θχοθρύϊοῃ οὗ ἐκ (οιιξ οὔ, 7 ον.) 1ῃ ΘΟΙΩΡΟΒΙ- 
ἰΐομ, [86 ΟὨἹΥ οοτα θ᾽ πϑδϊομβ οὗ τητιῦθβ ὙγΒ]Οἢ Δ ΟΘΟῸΣ 816 πτ, κτ, 
βδ, γδ, φθ, χθ, πῳ, κχ, πὰ τθ.. 

ΝΟΤΕ, --το Ύ Ῥδἤουθ κ, γ; χ, ξ 15. ἃ 1.888] (608, 515) διὰ ποῦ ἃ τησῦθ. 

612. θη ν 18 Ὀτουριηὺ Ὀθἤουθ ρ ΟΥ̓ Ἰῃῆθούϊοη (626) οΥ' ΘοΙηρο- 
ΒΙΌΊΟΙ, ἃ ὃ 185 ἀθνυβθιορθα ἴο δβϑϑιϑῦ Ὁ} 6 Ῥυομαμοϊθοῃ. ΤῺ 114.71Υ, 

ὙΏΘῺ ἃ μὶ 185 ὑτουραὺ ὈΘο18 ρ (οΥ Δ) 8 β 15 ἀθνβὶορβα, 8ἃ8 ἀνήρ, ἀν- 
᾿δρός (ἄνρος) α γιατ, 97 α τιαν, ἄμβροτος (ἀπμῤτος, 597), ὑπυπιογίαϊ, 
μέμβλεται (μεμλεται) ἐδ α ΘΟΉΟΘΥΉ. ΠῸΥ 8 ΒΙΤΏ1]81 αἀθνθὶορταθηῦ 1ἢ 

ἘΡ115) ΘΟΙΏῬΑΤΘ ἐθπᾶθν (Ταῦ. ὑθῆθσθτα), οἴπᾶθν (1. ΟἸΏΘΥΘΙΩ); 
πγαμηδον (Τ δῦ. ττατη θυ μιν), μυηιῦϊα (Τ,δῦ. ὨῸ11]6 11). 

613. μιν, ντ, νδ, νθ, ρ, ὰ ὈΘΙΟΙΘ σ, δη σ Ὀθΐοτθ ν 816. ΤΘΡΊ]ΔΤΙΥ 

ἀτορρϑᾶ δῃὰ {μ8 φυθοθᾶϊῃρ νονγ8ὶ 18 Ἰθῃρύμθηθα ὈΥ Θομρθηβαύϊοι 

(601). 
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ΟΟΝΒΟΝΑΝΤ ΟΗΑΝΟΒ, ΡΟΝΟΊΤΌΑΛΔΤΙΟΝ [614-628 

614. Τῃ Ῥυθροβιθομϑὶ ΘΟ ρου πα8, ἐν ὈΘΙΌΤΘ Δ, ρ, ΟΥ σ ΤΟΙΠ81Π8Β 
ὉΠΟΒδηρΘα, 116 σύν (ξύν) ὈΘΙΌΤΘ σ ὈΘΟΟΙΏ6Β συσ-, ἀπ Ὀοΐοτ σ -Ἐ 
8, ΘΟ ϑοηϑιχῦ ΟΥ ὈΘΙΌΤΘ ζ ὈΘΟΘΟΙΏ68 συ-. 

6156, μ Ἀδΐογϑ σ 15 ἀτορρΡϑα δῃηᾷᾶ ὕΠη6 Ῥυθοθαϊπρ' γοῦν] Ἰθηρῃοηθα, 

ΟΥ 6188 [η6 μ 5 ἀο.Ὀ]6α, 88 εἰμί (ἐσμι) 7 απὶ, ἔμμεναι (ἐσμεναι) ἴο ὃ6. 

610. ὙνοΙαΒ 8Ρ61166 ὙΠ} 88 Ἰμ} 018] ρ αν 185 ἸϑῦοΣ ΓΘΡΌΑΤΙΥ 
ἀου]6α ΘΠ. ΟΥ̓ ΘΟ )ΟΒΙΠ1ΟῺ ΟἹ ἸῃΠδούιοη 1Ὁ ΟΟΙη68Β ὕο βίδα ΦἸΌΟΙ 
ὃ. γ 0008] (ποῦ ἃ αΙὑΠομρ). 

617. Δ, μ, ν; 8Πα σ 816 Οἴὔθῃ ἀου ]Θα ὉΠΟΘῚ 5ΙΤΏ18᾽ ΘΟΠΙ ΠΙ0Ὼ5 

᾿ (δ2δ, 566). 

618, σ Ὀθύνθθῃ ὀοηβοηδηΐβ, Θχ οοθῦ 10 ΘΟΙ ΠΟΙ Π45, 15 ἀτορρϑᾶ. 

619, ΤῇΆ ἃ 50118.016 ὈΘΡΊΩΒ Ὑ 10} 81 αϑρίγαϊίοη, (α. ΤΟὰΡῺ Ὀτθαθῃϊηρ, 

ΟΥ ἃ ΤΟῸΡῺ τππαὖθ φ, θ, χ), [16 Ῥτϑοθαάϊηρ 50118}06 τὺ ποῦ ΟΤΑΙΠΘ,Υ͂ 
μᾶνθ 8 ΔΒΡΙΣΘΌΟΙ, αῦ ὈΘΟοΟτ 65 Β:]οοῦ],, 88 τίθημι (θιθημι)  ρειΐ, 

ρίαςο, τρέφω (θρεφωὶ) 1 πεγέιγο, πέφηνα (φεφηνα) 1 δἤοηε, ἔχω (ἐχω) 

ΤΙ μαυο. ΤΠ15.15 ΚΠΟῃ 88 αἰδδίηιϊϊαξίοηι. 

ΝΌΥΕ. --- ΤῊϊΒ τὰ] 15. ποὺ δἰνγαῦ5 ΟὈΒουνϑα ἴῃ ὑ86 ξογυηδύϊοι οὗ ὑῃθ 
δογὶϑὺ ραββῖνθ, ὙἹΏΘΙΘ ὕνγο σοῦ χηυῦθβ ἸηΔΥ ὈΘΡΊΩ ΒΒ ΟΟΘΒΒΙΤΘ 50118}685. 

620. ὉΪ4Ι]Θ6οἴ5. --- Π 6 ἩΟΙΊΘΙῚΟ ῬΟΘΠῚΒ 816 ἃ τηϊχ ὕστε οὗ το αὐθοκ 
ἀϊα]θοῦβ, Α60116 δηα Ἰοηϊο, Ὁμ6 ὈᾺ1Κ οὐ [86 ξοσυστηβ Ὀθ1ηρ ΤΟΗ]Ο, 

Οοτύαϊη Δρρασζθηῦ 1ὙΥΘΡῸ 11 0165 816 ἀὰ6 ἴο ὅΠ6 Α60110 θ]θιιθηῦ ἴῃ 
ΠΏ 61). 

621, ΤῊΘ Ἰοῃρ 810}ῃ8 (4) οἵ {Π6 ΘΑ.]1ῈΥ Ἰαηρσαθρο δηα Τουηα 1ῃ 
τηοβὺ οἵ ὑῃ6 οὔπου ατυθοκ αἸα]θοὺβ τϑρα]α ΣΤ] ὈΘΟΟΙΊΘΒ ἢ 11 [ΟΠ]Ὸ 
Οσθθκ, 85 βουλή ἀσδβῖγο, ρίατι (βουλάᾶ). Τιοπρ᾽ ΔΙΡΒὰ ἴῃ [86 Ἡοιμθυ]ο 
ῬΟΘΙῊΒ 15 ΤΘΡΌΪ]ΑΙΙΥ ἅἀὰ6 ἤο οοπίτδούίζοῃ (δ84--ὅ85), ὕο ὀοτηρθηβαῦγο 

θη μθηὶηρ (601), ΟΥ 6188 185 δὴ 4. 60116 οΥΤα. 

6022. Ῥαποίπαίίοη. --- ατθθκ ραποῦαδθίοι α1 6.5 ἔνοτη ΕἸηρ 15}. ἸΏ 
Πανϊηρ [6 5611 00] 0 8ηα {Π6 ὁο]0η τορεθβθηΐθα ὈΥ 8. 51}6]6 ἀοὐ 
Θογαϑ [868 1118 (7), ὑΣ 1116 686 Ἰῃηὐθυτορδύϊουιι τ }]ς Ἠδ5 [Π6 58116 ΤΌΤΥΗ 

85 86 ἘΠΡΊ15ἢ ΒΘΙΏ]ΘΟ]ΟΙ (:)" 

628. ὙτΑΠΒΙ  οτδΈ!οη. ---- δο τὴν ΟἼΘΘΚ ΟΓα5. ἤδγθ ὁοτηθ Ἰηὔο 

ἘΣΘ] 5} ὉΠΤΟΌΡ [16 τηϑαϊατῃ οἵ π6 Τιαὐϊῃ ὑμαὺ [86 ϑυβύθιῃ οἵ 
ὑγδ 5] 106 του ἀ808}}]}0 θη ρ]ογθα ὈΥ ὕπ6 οἱ] ϑομιδη5 15 088. Οὴ6 

ΘΟΙΠΙΠΟΏΪΨ τι884 ἴον [π6 τπ885 οἵ Οσεθκ ψουᾶβ ἰὼ οὐχ [ΟΠΡῈΘ. 
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624] ᾿ς ΉΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΤῊ5 ἴῃ φΘΠΘΓΆ] τϑργοδοηϊθα [86 Οσϑθὶς Ἰθυῦθθυβ ὈΥ {Π6 1} Θοττο- 
Βροπάϊηρ ἘΠΡΊΒ8 Θαυϊγα]θηΐδ. ΤΏΟΒΘ Ψ]ΘᾺ ἀἰῆο᾽ δῦ 411 τὑγθὺθ 
ΤΟΡΌ]ΔΙΥ ὑτηβ!1ὑθγαϊθα 8ἃ5 ἘΟ]]ΟΒ : 

ζ τῷ 5, ἃ5 ζῶον ατΐϊπιαϊ (Ζού]οργ, Ζούῃ, Θρ:Ζοδιι0). 

κ - 6, 885 δέκα ἐθπ (ἀθοϑ]οραθ, ἀθοδροη, ἀθοϑαθ). 

υ τε γ,͵ 85 πῦρ 376 (ρῬ γτθ, Ρυτούθοβ16(81), ΡΥΤΟΡΤΑΡΒΥ, ρυτο]α τυ). 
-- (α)6, ἃ8. παῖς (δὔθτῃ παιδὴ οὐ (ροἄαρορτθ, ραθᾶοραρίϑιη, 

ΡϑΘΔΟΒΘΩ6ΒΙ5). 
εἰ τΞΞ 6, ἴ, θ΄, ἃ8 χείρ μαπιὰ (ΟὨἱΤΟΡΙΔΡΕΥ), εἰδῶλον (140]), εἰδός αρρθαγ- 

αῃ66 (᾿α!δἰἀοβοορθ), μουσεῖον ἀιυοϊ της Οὗ ἐἶι6 τυνι865 (ταυβθατη). 
οι τ (ο); 8,5 οἶκος ἤοιι86, ἤοπηθ (ΘΟΟΠΟΤΗΨ, ΘΟΟ]ΟΡΥ), ὁμοῖος ζ{ἰ2η6 

(βοπι(ο)θορδίδυ, ΒΟΙΠΟΘΟΙΒΟΤ ΟΠ). 

ουτευ, 88 βοῦς οχ, οοἵὖ (Ὀπ60110, ΒθΘΘρΡῃδΙα5β, Ὀποθηΐϑατ, 

ὈΌΟΙΔΏΙΆΤΙΗ). 
εὖ -ο 61,2 ἃ8 εὖ τοοῖἱ (ΘΡΏΟΠν, ΘΌ]ΟΡΎ, ΘΕῸ ΡἈΘΙΆ151η). 

ῥ ΞΞ- Υ7ι, ἃ8. ῥέω ἤοιο (τ ἈϑΘὔοτιο, τ θυτη (δ 151), δ δΙτὨ). 

γ8888)] (608) --ετι, ἃ8 ἄγγελος ην6886))9 67" (Δ 661(10, -Ο]ΟρῪ), ΘΥΔΏΡΒ]). 

Τοὐα- Βα ϑουιρὺ (606) τγῶὰϑ αϑι8}}}7 οταϊύϊθα, 85 δή οὔθ, Θρῆκη 
ΤΊγαοθ. ἡ ἴπ Ἠοιλοτῖο ΟἼΘΘ, ΘΗ τϑργθβϑηὐηρ δὴ ἃ ἴῃ Ἰαῦθσ 

(Αὐ016) ατοϑοῖκ (621), γγὰβ οἔὔθῃ ὑτδιβι]θταῦθα ὈΥ α, 88 Ἥρη Ἦδοτα, 
᾿Αθήνη «Αἰμοηα. ὙΤΠῚ5. τὰ]6 ΔΡΡ0]168 ΘΕΡΘΟΔΕΥ ἴο ̓ῇ ψΠ61 ΓΟ] ΟΡ 

ε; ἴ,) ρ» Ἃ ΜὮΘΠΗ ἢΠ8ὶ. 

824. ΤῈ6 ΟΠ] ΐμρ᾽ ΒΡΘΟΙΔ] τ]68 ΔΡΡΙΥ͂ ἴο 118] Θμαίηρϑ: 

οι Ξξα ἴ, ἃ8 ᾿Αχαιοέ Αοϊαοῖ, Δαναοί Ζ)απαΐ. 

ἢ Ξ-α α (ϑοιλθΌ τη65 6) (621): Σπάρτη »Ραγία, Ἰθάκη ἤδπαοα, 
Ἑκάτη «“Ποοαίό. 

ος Ξο 1,8 ᾿(ϑοΙῃθῦαθθ ὁ9): Πάτροκλος «Ῥαΐγοοῖίιιδθ, “Ολυμπος 
Οἰψηῖριιβ; Ὀὰὺ Λῆμνος Πιθπιτοβ, Δῆλος Ποἴοϑ, οἷο. 

ον Ξν ϑπυ, ἃ8. δούνιον Θιριίμηι, Παλλάδιον Ῥαϊϊαάέζιι., 

τια, τίη ΞΞ ΟΥ : δημοκρατίη αΘηνΟΟΥ̓αΟΥ. 

(ἡ) ἰὰ τ ψ, ἃ 8 ᾿Αρκαδίη «ἀγοαάϊα, Αγοαάψ, φιλοσοφίη (φιλέω ἴονο, 

σοφίη 511}, ιοϊδάοην), ρ]ιϊϊοδορῆν, Ἰιύθτα]]Υ -Ξ ἰονα οἵ 

τοϊβαο γι. 

1 ΟὨΥ ΜΈ 6η βυδηδίΐηρ ΔΙΟΏΒ; ὭΘΥΘΙ ΏΘΗ Ῥατχὺ οὗ ἃ αἸΡΕΠΟΠΡ, 

2 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠΥ τε ΘΥ͂ ἴῃ ΘΟΙΙΡΟΌΏΔΒ, 85 εὐάγγελος ΠιΟΒΒΘΉΟΘΘΥ Ο7 σοοά (μθνσβὺ 

(Θναηροὶ, οναηϑθ] δὺ (10). ΘΥΔ ἢ 56]10(8}}). 
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ἘΞΞΘΤΟΒΑΊΤΙΟΝ 

ῬΒΕΒΕΝΊ ΟΟΝΌΙΤΙΟΝ 

ΤῊ ῬΑΞΊΤΗΕΝΟΝ 

ΑΠΐεν βοσνίηρ 85 ἃ ἰδίρίε ἔοσ ἀρουΐ πἴηθ οθηίυτίθβ, με Ῥασίβοηου γγχαθ ἐυγηδα ἰηΐο ἃ Ο  τιβεϊαπ 

σδυτοῖ, δπὰ ἰδίοσ ἱπίο Α Μοβατητηδάδη τηόβααθ. 10 σ687 Α.Ὁ. [ὴ6 ψεημρέϊδῃβ Ῥοσαρασχάβα Αἴδδης 

͵ 

ἐπα βξεῃΐ 8 586}} ἰηΐο (δε σεπέεσ οἱ (6 Ὀυϊάϊηρ, τ βΙσᾺ ἐπε ΤΌΣΚΒ Βαα υϑθά 45 ἃ Ῥονγχάεσ τηαρᾶ- 

πα. ὙΠε σϑϑεὶϊξ ψγ85 τὶ Ἔεχροβίου (μαΐ ἰὨτΟῊ ἄτῃ ἐμα 5146 τγαῖβ ἀπά τηϑὴν οἱ (με φοϊυταΏ5. 



ΤΕΑΛΝΘΙΧΤΕΚΑΤΙΟΝ, ἹΝΕΙΒΟΤΙΟΝ [625-633 

625. ΟἼΘΘΚ ΡῬΥΌΟΡΘΙ ΠΘΙΠΊ6Β 816 ὑγϑῃβὶὐθιαῦθα δοοογάϊηρς ὅο {86 
ξογθροῖηρ τὰ]θ8. ΤΏΘΥ 81:6 ραῦ Ἰηἴο ὕμθ ποιμηδίνα (639), ἀπὰ 

816. ῬΙοπουησρα ὈΥ͂ Ἰρῃουΐηρ ὕμ8 ΟὙΘ6}Κ δοοθηῦ ἃπᾶ ὈΥ δοοθη θην 
[86 φρϑῃαυ]ὺ (843) οὗ {86 ποτὰ 1 10 15 Ἰοῃηρ (622) ἴῃ ατϑοὶς, οὐμου- 
156 86 δηθορθηα]ῦ ( δ43), ἃ8 Δητώ 7, όϊο, Ὄλυμπος Οἰώηιριι8. 

1. ΜΟΕΡΗΟΙΟΟΥ 

ἹΝΕΙΞΈΟΤΙΟΝ 

626. Τπῆδοϊοη, Ἱποϊααϊηρ αἀθοϊθηβίοηῃ (που η8Β, δα]θοϊνοθθ, ῥτο- 
ΠΟᾺΠ8), ΘΟΙΠΡΑΙΊΒΟΗ (Δα ]θούϊνοβ, δά θυ 8), δηα ΘΟΠ) ραίοη, 15. {86 
ΒΊΟΝ Οὗ ἃ 80-08}164 βύθιῃ (690), δια οογύαϊμ ΘἸθιθηὐβ ΤΒ]ΟῈ 6χ- 
ῬΙΘΒΒ ΤΟΙ] ΟΠ Β810 ἴο οὔἴβοι ψχοσάβ. 

627. Α τοοῦ 15 88 οβϑβϑθῃῦι Ῥατὺ οἵ ἃ σοταὰ ὙΒΙΟῊ ΤΘΙΏ811}8 ΔΕΘῚ 

1ῦ μᾶ5 ὈΘΘη 8ηδ)γΖθα 1ηἴο 108 νΔΙ]ΟῸΒ ρῬᾶτῦβ, 8η6 8]1 Ῥυθῆχϑβ, βαῖ- 

ἔχοβ, δηα ξοττηδύῦϊνθ δ᾽ θυαθηΐβ μὰν ὈΘΘῊ Τϑιηουθᾶ. 

θ28, ἀ βϑὔϑιῃ οὔίοῃ 88 τῇοσθ ὑπ8 ΟἿΘ ἔοσχη, 108 αἰ θσθηῦ ΟΣ] 5 

ἈΒΌΔ1]Υ βυδηα]ηρ ἴπ ἀοϊαυὺ (ὅ98--595) το]αύϊομ ὕο Θδοὴ οἴμοσ. Τί 
15 ΟΙΙΠΔΙΥ ἀθινθα ἔσο 8. τοοῦ, Ὁ 86 δάαιῦοι οὗ νϑυϊοιβ 
Τοτντηδύϊνθ δ] θιηθηῦβ, ῬΥΘΗ͂ΧΘΒ, 8Δηα ΒΗ ΧΘ8. 

629. ϑοιὴθ τοοΐβ ἃ16 8180 βύθιηβ, δηἃ δῖ οουαθἰηθα ἀϊτθοῦΥ 
σιῦὰ ᾿πῇδούϊομδ) δ] θη θηΐβ. 

630. ἀπ Ἰπῆθοϊθα ψοσχὰ 15 1π σϑῆθτδὶ τηϑαθ ἊΡ οὗ ὕνγο ρατίβ: 
1) ΤῺ ἔπηδδιηθηΐα) ρῬατῦ, ΟΥ βίθσα. 
2) ΤῊΘ 1 θού]οηδ) θυ θηῦ (5.81 8 μα ἰἢρ, ΘΟΤΩΙΠΟὨ]Υ͂ οΔ]]6 8, 

βι ΠΣ ; ΒΟΥΤΩ ΘΌ1Ω68 ἃ ῬΥΘΗ͂Χ, 85 1π [88 0856 οΟὗἉ 86 Δυρταθηύ, 880), τ ΒΊΟΘῈ 

ΘΟΣΘΌΙΏ65 ὙχΙῦ ὉΠ6 βύθχα ὕο ἔόσσα ὁ886, Πα 61, ῥθη86, ῬΘΙΒΟΙ, δία. 

631. Τα Ἰαδϑὺ Ἰούθοσ οἵ {86 ϑύθιῃ 15 οδϑἹ]ϑα ὕΠ6 ϑέρῃηνιν οΠαταοιογίδἰϊο, 

8. α ἔσοτῃ {818 Ἰαϑὺ Ἰϑυθοι: βῦβθιῃβ ἃ16 ο] 881: Πα 85 υοιυθὶ, ϑέθηι8, Ἡυυΐθ 

(509) δβύίθην8, ἰφωϊᾷ (516) 8έθηι5, θὗο, 

ῬΕΘΙΕΝΘΙΟΝ 

ΝΟ 8 

632. ΝοῦΠΒ, ΡΓΟΠΟΌΏ8, 8δηα Δα]θοῦγ 68 816 6011 η66, ' 
633. ΝΌΠΩΡΟΙ. --- ΤΏΘΥΘ ἃ16 ὕδ166 ΤΏ ΌΘΙΒ ἴῃ ΟὙ 66, ὕΠ6 δὑπσυΐαῦ 

αθῃούσῃρ 0η6, [86 ὥιυαὶ ἀθμοῦϊπρ ὕνγο (ᾳ81811ν το οσσϊηρ ὕο ἃ ῬΔ1Ὶ Οἵ 
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634. 639] ἨΟΜΕΈΙΟ ΘΕΕΕΚ 

οὈ͵]θοῦβ ΟἸΟΒΘΙΥ φββοοϊανθα, οσ ὈθΙομρίηρ ᾿ορ ΌΒοΎ Ὁ ἡδύσγα δηᾶ 

ξουτη τὴ ρ᾽ ἃ. ΟἸΟΒ6Ὶγ γϑ]αὐθα, Ἀη1ΗΕ6α ρτοῦρ, ἃ8 χεῖρε, ὀφθαλμώ, ἵππω {716 

ἕο μαπᾶβ, δγ68, .οΥ868. (ὐστάραγθ ψοῖθ, ἐθαηυ, ραΐγὺ τὸ ἘΠ Ρ]15}), 

8.5 88 ρίμγαϊ ἀΘμ οὔ ρ᾽ τῆοτο ὑθ8 ὕψο. 

ΝΌΟΤΕ. -- ἘΠ6 Ῥ]ατα] 15 οὔὔδθηῃ 86α 1 θυ μα ΘΔ] 10} Ὁπ6 ἀὰ8] ἴο 
αἀομῃοῦθ ΟΠ]Υ ὑννο. 

6084, σεπᾶοτ. --- ΤΏΘΙΘ. ἃὺθ ἰῆ1θθ6 φθηῃᾶθιβ, ὅμθ τηθβ0Ὲ]1}6, 

Του ῖηθ, δα πϑαΐοσ. 

6085. ΤῊ φΌΠαΘΥ χητιϑὺ ΒΔ 6 1Θαη6α ὉΥ οΟὐβογνδύϊουι, αὐ 

ἴῃ Κ,ΘΠΘΙΔΙ: 

1) ΤῊ ΠδΥη65 οἵ 18.165 ἃ.6 ὙΠ8,.80 16, 

2) ΤῈῺΘ Ὠ81η685 ΟΥ̓ ἔθιη8165 ἃτθ ἔθ: ]Ώ1Π6, 
8) ΤῊΘ Ππϑ͵Τη68 Οὗ ΥἸ ΘΙ, Ὑ1Π6Β, 86 ΤΠ ἢ 5. Δ.ΡΘ ἸΒΌΔΙΠΥ τη8508- 

11η6, 

4) ΤἼΘ πϑυηθ8 οἵ Θοιηὐτ1685, ὕονγ 8, ὑ1 668, Δ 1516. 5 Δ’ 6 ἀΒΌ8]}Υ 

ΤΘΙΩ]Ή 16, 

δ) Μοβὺ ποὰῃβ ἀθῃηούϊηρ αυ8}10165 818. ΘΟΠἸ ΊΟῊ 5 8.16 ΤΥ] 16, 

686, Α ἔονγ που 8716 866 ΘΟΙΠΘ6ΓΙ 8.8 ΤΠ ΒΟΌ]1Π6. ΟΥ  ΘΙΠΙΏ1ΠΘ, 85 

παῖς οιϊα, ὙΓΏΔΟῊ Τϑὺ Ὧδ οὗὨ οἰὔποι ρϑηῃάθσ, 811 ΤηϑῪ τάθϑῃ ΘΙ ΠΟΥ 

δΟΉ ΟἹ σίγί, ἃ5 τοῦ ὍΘ ΤΘαυγθα ὈΥ͂ οοοαϑίοη. 50 σψΟΤαΒ 816 β81ἃ 
το 6 οὗ οογηυηνοτ, σοπᾶθγ. 

687. ΤῊΘ ἀριηοπδβίγαζιγα (οἤΐθῃ τϑἸϑύῦϊνθ, ΟΥἠἨ ῬΘΥΒΟΠ81) ῬΤΟΠΟῸΠ 
τηοδὺ Θχὑθηβινθυ 86α 1ῃ ὑπ ἩΟΙΠΙΘΥΙΟ ῬΟΘΙΏΒ 18 ὃ, ἧ, τό, [Π6 ἢγδύ 

ἔοτυυη ὈΘΙΠΡ τηθ80]1116, 6 Βθοομα ἔθτη] 16, Δη6 Π6 ὑπ|τὰ πθαῦθυ. 

θ38. ΤΏΘ6 ἔοττῃ οἵ {ῃ6 ποὰῃ ὙΏΙΟῈ ΔΡΌΘΘΙΒ 1ἢ ὉΠ} 6 ΨΟΟΔΟΆ]ΔΙΎ 15 
0Π6 ποτηϊηθῦϊνθ ΒΙ ΠΡ 187, ὉΠ1688 οὔθ 156 Ἰηα]οαίθα. ΙΒ 15 10]- 

Ἰονγθα γ᾽ ὕ886 ϑπαϊῃρ οἵ {μ6 ρϑῃλῦνθ ΒΙΠΡΊ]ΔΥ, 1 Οἢ ἀθηοῦθβ ἴο 

ΟΝ ἀθοϊθηβιοι [86 ποῦ ὈΘΙοηρθ. Αὐίθι 0η6 ΘὨατηρ᾽ οἱ 86 σρῃ- 

1ὔν6 ΒΙΏΡΊΌΪΘΙ 18 Ῥ]οθα [6 Δρρτορσιαῦθ ἔουγ ΟΥ̓ ὕΠ15, Ῥρομοαῃ, ἴο 
Ἰηα]οαῦθ ὕη6 ροηᾶθσ, ῃπβ θεός, οὔ, ὁ σοα 185 ΒΘοΟηα αθο]ΘῃΒΊΟῺ 

ΤΩΔΒΟΌ]]η6; βουλή, ἧς; ἡ τοΐϑδ]ι, εοἱἱΐ, ρίαν 156 Πτβὺ ἀἀθοϊθηβιο ἔθτῃ!- 

Π1Πη6, 8 ἄλγος, εος, τό ραΐη, υὔος 185 ὑΠ1νὰ ἀΘ] ΘΏΒΙ0.) πΘαὔΕΥ, 

6039. 4568. --- ΤΏΘΙΘ ἃ1΄6 ἢνβ οα868 ἴὴ Ὑθοῖκ, 6 ΠΟΙΠΙΏΘΌΙΤΥΘ, 

ϑϑαϊῦνο, ἀδύϊνο, ϑοοαβαύῦννθ, 8)γα σοοϑύϊνο, ἰορϑύμ οι τυ]. Τουηηϑηῦβ 

οὗ ἴδτϑϑθ Ἰοβὺ ὁ868, ὑ88 Ἰοοαῦϊνθ, ᾿ηβύγαχηθηῦδ, δηα ὡθ]αύϊνο (6057). 
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ΝΕΡΕΟΤΊΟΝ -- ΝΟΌΝΒ [640-648 

640. ΑἸ] [μ656 Οᾶ5685 οχοθρῦ 86 ποχρχηϑύνο 854 γοοαῦϊν ἃ16 

04116α οδίξρυια 68,868. 

θ41. Αοοορπὲ οὗ Νοπηδ. --- ΤῊ φοοθηῦ οἱ ὃ. ΠΟΤ Ἐ518,1} ΤΘΙΩ81 8 

1. 8411 [86 ξοΥ 8 ΟἹ [8 βϑτὴθ 50114.0]6 85 ἴτιὶ [86 ποι] δῦ 6 Β:ΠΡΌΪΘΥ, 
ΟΥ δὺ Ἰδωϑῦ 88 ΠΘ81 ὑμοὺ ΒΥ114.016 88 {116 ρ'Θ 6181 Τ]65 οὗ ϑοοθηῦ ν11]} 

811οσγ. ΤΉυΒ ἥρως 670 (ΠΟΙΆΙΠΔΌΪγ 8 51}00]81), θαῦ ἡρώων ΟΥ̓ 6706 8 
(σϑαλέννα ρ]ατα]). 8886 δ44 Π᾿, | 

642. ὙΥοΙά5. Ἰπομοβυ ]δθῦῖο 1 [6 ποι ηδϑῦνθ ΒΙΠΡΌΪΔΥ, ΘῈ 

ὈΘοοΙ,ρ᾽ ἀΙΒΒΥ 8010 ΟΥ̓ ἀθο]θϑῖο, τϑρ.]ΔΙ]Υ Βαγα {116 ϑοοθηῦ ἢ 

1868 118] 530114}16 1ὴ 811] 886 α15β5υ11]8 016 ἔουτηβ οἵ 86 ρϑῃϊτθνα δπᾷ 

ἀφϑῦϊνο οὗ 811 πατρουϑ, Ὀαὺ γθορ 06 φοοθηῦ οἡ {16 Πτϑὺ ΒΥ11816 ἴῃ 
8.11 ΟΥΠΘΥ ὁ8.888. : 

6438. Απ δοοθηΐθα ἀνα: 1 ΘΏΘΙΘΙ ἴδ Κ68 088 δουΐθ, θαῦ ἴῃ [86 

βοηλῦνο δηα ἀδύνο οἵ 411] ΠΌΤ ΌΘΥΒ ᾧ ]ολρ αἸζη8, 11 δΔοοθηῖθα, 

ἴθ Κ68 088 οἰτουτῆθςσ, 88 ψύχη δομὶ (μοτη. 51Ππρ.}, Ὀαὺ ψυχῆς ο ἃ δου 
(θ6ῃ. βῖῃρ.), ψυχῇ ἴο, [07 α 8οιιὶ (ἀδῦ. 51η6.), θὕο. 

644. Ῥροϊθη δίοηβ. ---- ΝΟΌΠΒ ἃ16 ἀΘ0]1Π66 10 ὕγχὸ βΘΠΘΥΑΙ ΦΥΒ: 
1) ΤῊ νοιοοῖ ἀθο] Θ βΊ0η, ἔοσ βίθιῃϑ (628) ϑῃαϊηρ ἴθ 8. ὀρθῇ 

γΟΥΘ]8, ἃ, ο. 

2) ΤῊΘ οοπϑοπαρὲ ἀΘΟΙ]ΘΏΒΊΟΏ, ΤΟΣ ΒύΘΙη8 ΘΠα]ηρ ἴῃ ἃ ἢ 

ΟΥ [ῃ68 ο]οβθα γοῦνθ18, ιν υ. 

θ46. ΤῊΘ νον] ἀθοθη8Β]0η ἢ88 ὕγγο [!ὈΤΤΏΒ, ΘΟΟΟΤαΙΗΡ 848 [86 
ὩΟῸῚΠ βύθιῃ ΘΠ 10 ἃ ΟΓ ὁ. Ηθποθ ψγχ 806: 

1) ΤῺῊΒ α ἀΘο]ΘΏ 8101), ΘΟΙΠΙΠ ΟΠ] Υ Ο4}1684 [86 ,)γ8ὲ ἀφοϊθηδίοτ; 

2) ΤῺΘ ο ἀθοϊθηβίοῃ, σοι Ο]ν 08116α [Π6 8ϑοοπᾶ ἀθφοϊοηδίοην. 

646. ΤῊΘ οομδβοπμαπῦ ΘΟ] ΘΏΒΙΟΙ, ΤΟΥ βὔθιῃβ Θῃα] Πρ 1 8. Ο]οβρᾶ 

γΟΥ͂Θ] (ω, νυ,  ΙΟἢ 616 δὺ {1165 Β6111-ΟΟΠ ΒΟΠΔῊ 81) ΟΥ̓ ἃ ΘΟμβοηϑηΐ, 

18. ΟΟΙΩΙΠΟΙ]Υ͂ 04116α [868 ἐπμίτα ἀφοϊοηδίοτ. 

641, ὙΥγοτὰ5. οἵ ὑῃ6 ἢγβὺ ἀθοϊθη 0) ἤᾶνθ βϑύθιηβ βϑαϊηρ [ἸῺ ἃ, 

ὙΓΏΙΟ ΟΙἸΏΘΥ ὈΘοοΙμ68 ΒΒουύθηθα 1 086 Ποιηϊηϑῦν 8 5: ρΌ]ΔΥ ο ἃ, 

ΟἹ 6186 Ὀθοουπ68 ῃ (621), Θχοθρῦ 1ῃ [86 056 ψοτᾷ θεᾶ ρσοαά688, δπᾶ ἃ 

ὙΘΙῪ ἔθ ῬΥΟΡΘΣΥ Ὥδτηθ8. ΝοῦΒ οὗ {86 Πτϑῦ ἀθοϊ θη] 0. 816 δἰ ὑμ 6 1 
ΤΩ ΒΟΌΪΠΘ ΟΥ ἔϑιη η1 16. 

648. (486 Ἑπάϊηρδ. --- ΤῸ ἔοττῃ {88 γϑι)ουβ ο8568, ΠΠΠΡΘ.Β8, δπα 
ΘΘΏαΘΥβ, ὑπ ζο]]ονηρ ο886. ΘΠΘΙΉρ5. ΨΌΙΘ ἔιβθα ὙἱΒ [86 βύθιῃϑ 
οὗ ϑυϊβίαμ᾽ϊνοβ δια δα]θοῦϊνβ8 : 
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6491 ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΟΒΒΕΚ 

ΜΌΟΎΤΕΙ, ΘΕΟΙΈΝΒΙΟΝ ΟΟΝΒΟΝΑΝΤ ΠΕῈΕΟΙΈΝΒΙΟΝ 

ΒΙΝΟΑΌΙΑΚΝ 

ἢ γεί Θοεοηεῖ 

ΜΆΑΒΟ, ἘῈΜΜ. Μ. ΑΝ . Νεῦτ. Μ. ΑΝ Ἐ. Νεῦτ. 

Νοτα. 5 (Ώ06) ΠΟΘ 9 ν ς (ῃ!οΠ6) ΏΟΏΘ 
ἄδῃ. ο (ιο ἢ) πης ο (ιο) ο (ιο) ος ος 

1)αῦ. ι ι ι ι ι ι 

Αδο. ν ν ν ν᾿ ν, α ()} ΠΌΟΠΘ 

Ἅοο. ΠΟΩΘ ΠΟΙΘ ΠΟΏ6 2 ν ς (ῷο" 9) πΟηΘ 

ὍΌΑΙ, 

Ν. Α.. ποῃθ ὭΟΘΠΘ ὩΟῚΘ ΟῚ ε ε 

α. Ὁ. ὧν ιν ιιν ιν οιιν οιιν 

ῬΙΤΕΑΙ, 

ΝΟ. ι ι ι ᾿ἄ ες ἄ 
αθῃ. ων ων ων ων ων ων 

8 1) ῦ. (σι, ις (ὥσι,ις (ὑσι,ις (σι, ις σίσλι, σί(σ)ιι, 

εσίσλ)ι Ξ ἐσ (σ)ι 

Αοο. νςὅ νς ὅ γς ὅ ἄ νς,ὅ γεοῖ ἔ 

649. ΈΆΘη {π658 5 χθ5 οι θίηβα Ὑ]Ὴ ὑπ6 βύθμι οὗ ἃ ψοχᾷ, 
86  ο]]οσηρ θη] ηρ 5. ΘΥΘ ῬηΟσΏΟΒΘα : 

ἘΙΕΒῚ ΠΕΟΓΈΕΝΒΙΟΚΝ ΞΕΘΟΟΝ ΠΕΘΙΈΝΒΙΟΝ 

᾿ ΒΙΝΟΌΓΑΝ 

ΜΑΒΟ. ἘῈΜ. Μίαϑο. ΑΝ» ΒῈΜ. ΝΕῦτ. 

Ν. ης, [α, ἂς] ἢ ἡ, α, ἃ ος, [(ὡς, ους} ον 
α. ἄο, [εω, ὦ] ἧς, ἃς οιο, ου, [οο; Φο (ω}] 

).. κ, [4] ἢ» 4 ῳ ῳ 
Α. ἣν, [ἄν] ἣν; ἂν, ἂν ον, [(ων)}]} ον 
γ. ἢ, α, [ἃ] η: α, ἃ εος] ον 

1897; 598, 4. 1 

: εὐ! δὰ αὐϊααὺ οὗ 0} 6 ἤμη8] γουγϑὶ οὗ {118 βύθιι ο : ε (095). 

3 ΤΙΒΌΔΙ]Υ ἐσὲ; ΤΆΓΟΥ [06 ΒΙΟΥΘΙ ΕΟΥΤΗ ις. 

4 -εἐσι ἈΠ ΒΆΔΙΥ ΤΆΤΘ, 5. 618. 

ὃ ἘΌΓΙΩΚ ἰὴ βαῦδτθ Ὀτϑοϊοίβ [[ 1 816 Τᾶγ6 8η4 Ὡθθ ῃοὺ Ὀ6 ΤηΘΙ ΟΥ̓ΖΘΩ͂ς 
ὕβοβθ ἴῃ ραυθηΐβββθβ ( .)) ἅ16 οοῃίγδοίβα. 

Ἴίξω, τέων ΤΟΘΟΪΔΙΪΥ ῬΤΟΠΟΙΠΟΘα ἃΒ. Ο:8 ΒΥ1180]86 ὈΥ Βγηϊζοβίβ, ὅ86., -εω 

ἈΒΌΔΙΥ οοηὐτδοίρα ὑο -ὦ δέου ἃ γόονοὶ. 
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ὈΒΟΙΈΝΒΙΟΝΑΙ, ἘΝΌΙΝΟΒ [650-653 

ῬΘΤΑΣ, ! 

ΝΑΟΥ͂. ἃ α ω ω 

6. Ὁ. [ἢιν»]} [ἢ1ν]} οιιν ᾿ οιιν 

ΡΌΒΑΙ, 

ΝΥ, αι αι οι, [(ῳ}] α 

χ. ἄων, [ἐων,; (ὧν)} ἅων, [έων, ὧν] ων ων 

1). ῃσι, ῃ5, [αἰς]} ῃσι, 3 οισι, οιἐς οισι, οις 

ΔΑ. ἃς ἂς ᾿ ους, [(ως9}]} α 

Τπαπρ (ΟΟΝΒΟΝΑΝΥ) ΘΕΟΣΈΕΝΒΙΟΝ 

ΒΙΝΟΌΣΑΣΝ 

ΜΑβο. ΑΝὉ ἘῈΜ. ΟΝΕΌΥ. 

Ν. ς (μοῦ) --------- 
α. ος, [(ενς, ους, ὡς} ος [(ευς, ους, ὡς} 
Ὁ. ὡ, [(, φ)] ν [(Ὁ] 
Α. α,ἱμντ(; ὦ)]} 

Ὗ. (9 μοῃθ6) ----.-- 

ΘΌΑΣ, 

Ν. Α΄. ε ες Ε 

6. Ὁ. οιιν οιὐιν 

ΡΙΌΠΑΙ, 
Ν, Ὗ. ἔς, [(εἰς, ους}} α, [(η, ὦ)]} 

. (αν, ὧν ὼν 

Ὁ. σι, ἐσσι, [ἐστ] σι, ἐσσι, [ἐστ] 

Α. ς, ας, [(ξς, ὑς, εἰις9}] α, [(η}] 

6560. ΟΌϑουγνθ ὑμαὺ ὑμ6 ἀδύνγθ 51: ΠΡΌΪΔΙ Οὗ 8}]}] ἀιθο] Θ 81008 665 

1π ει, ΒΙΟΒ ᾽να 5 ὈΘοοχη68 Ἰούω Βα βουιρὺ (506) Δίου Ἰοηρ σουγ6]8 

(684, 1, ποίθ). 

651. ΤΠ ἀνθ Ῥ] ταὶ τΘρα]ΑΥ]ν 665 ἴῃ σι, ἴο ΒΙΟΩ ταδῦ Ὀ6 
δ αθ6α πὰ πηον8}16 (661, 1). 

652. -ῃσι 8η6 -οισι ΥΘ' [8 ΤΘΡΌΪΔΥ ΤΟΤΤᾺΒ [ΟῚ ὕῃθ ϑῃα]ηρ οὗ {86 

ἀδύϊνγο Ὁ]18] 1ὼ ὅμ6 ἢιϑθὺ ὕγο αθοϊθῃβίομβ. Ὁ ΘΟ ΒΊΟθ 8} 1ν [86 
ΒΒΟΥΘΣ ἘΟΥΤΑΒ, -ῃς; τοις, 816 Τουμηα, ὈὰὉ [18 15. ΔΙταοβύ δἰνγαγ 8. ὈΘΕΟΤΘ 

σον 615, δηα 1ὖ 15. ῬΟΒΒ1016 ὑμαῦ ἴῃ μδ΄ὺ ο8.56 ὕῃπϑν 58οι]α Ὧ6 ὑγθαῦθα 
8.8 ΘΧΔΤΩΡ]68 οὗ 6]Ἰβίοῃ (575) δια πυϊτίθη -ησ’ διηα -οισ᾽. 

668, ΤῊΘ ρϑηϊθνγο Ὀ]ΌΤα] οὗ 811] ἕο 8 Θη685 1 -ων. 

1 566 ἑοοίμποίθ 7 οἡ Ῥᾶρϑ 290. 
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654. 659] ᾿ΉΟΜΕΒΙΟ ΘΕΡΕΚ 

654. ΤΊΘΓΘ δῖὸ θυῦ ὕτο ἔογῃιβ οὗ [Π68 ὍΔ] ἴῃ Θδιοἢ ἀθο] θη βίη, 
ΟΠ6. {πιᾶ86. ΟὨ]Υ) ἔοσ ὕ86 ποιρϊηδῦνθ, δοουδαῦινθ, δη σοοϑῦϊν ; 
086 οὐ ̓ ἔοῦ 886 ρϑηϊθνο 8ηα ἀδῦϊνθ. 

ΝΌΟΎΕ. --- ΤΘ ἔοττῃ οὗ 86 ρθη. δῃηᾶὰ ἀδὺύ. ἀ.8] οἵ ὑὴ8 ἄσϑυ ἀθοϊ θη βίοι 15 
ἀπορυίαῖῃ. [ηδίθδᾷ οἱ -ηῖᾶν, Β01ὴ8 Το δα -αεἐν (-αιν) 

665. ΑΒ !1ὴ Τιϑῦϊη, [ῃ6 νοοϑῦϊγα ΒΙΩΡΌΪΔΙ 15 Οἔὔθη 1 0Π6 Ὡοχη]- 

ηδύϊνο, δη [8 γοθδῦνθ θ] τα] οὗὨ 8411 ΒΟΥΊΉΒ 15 ᾽να 1|Κ6 088. 
» ΠΟΙΆΙηΘὕγ 6 Ὁ]01Δ)]. 

666. 76 πογυϊπναίζυο, αοομδαίίνο, απαὶ νοοραΐξίυο ΟὉ αἰΐ πιδιοῦ8 αὐ 

αἶα, αν ὧν ἐπα ρίωγαϊ οι ἕνῃ, 8ιογέ -α. | 

657. Τὴ 80) ΘΆΤ ΠΟΥ βύαρσθ οὗ ὑπ6 Ἰδηρσαδρο ὑΘΙΘ πο 6 Πγ66 οὐμοὺ 

ὁδ,868: 886 ὠμδίγωρνθηξαι, ἀθηούϊνηρ Ἰηβύγ σα δ, ΤΏΘΘΉΒ, ΤΩΘΉΠΘΥ, 

δὔο., [86 Ἰοοαΐϊίυα, ἀθιιούίϊηρ {86 ῬΊδοθ τ ,θτθ, δη {πμ6 αὐίαϊζυα, ἃ6- 
πούϊηρ' Βθρϑυϑύϊοῃ, Βουγο6, οῦο. ΤΉΏΘΙΘ 816 ΟὨΪΥ͂ Τοιημϑηΐβ οἵ {Π686 
Ἰοὺ ἴῃ ατϑθῖσ, ἃ8 ὑδ6 ἀδύννθ Ὀθοϑπλθ ἔυ5θα ψιῦ} 86 1μϑὑγυ τη θη ἰδ] 

δρᾶ Ἰοοαίίνθ, ὑβικίης ΟΥΘῚ ταοϑὺ οὐ ὑμδῖ ἀ868, ψἈ16 [88 ρϑηϊθῖνο 
ΦΌΒΟΙΌΘα τηοϑῦ οἵ [ῃ6 Τυποῦοη 8 οὐ 088 Δι] ῦϊνο. 

θ68. Τὴ δαάϊθοη ὕο 8 δῃμα]ηρ5 βΊγΘη ἴῃ 8 [6400165 (648--649),. 

ὑὕγχο οὔμου βυΐξῆχϑϑ, -φι(ν) διμα -θεν, ὕγχζϑυθ βουβυθίτηθϑ 8θᾶ. ΕῸΧΣ 

ΠΟΤ ᾿ι568, 506 712, 716. 

ΡΑΒΑΒΘΙΟΜΒ 

ΝΟᾺΠ8 

ΕΊΚΒΥ ΒΕΟΙΈΝΘΙΟΝ ΕἘΜΙΝΙΝΕ 

669. βουλή, ἢς, ἡ (ὦ, 08:9) ἀδδῖτα, ν711}1, Ῥ]δη, ΘΟ 1.56], ΘΟ ΠΟΙ]. 
, (βονλα.) : 

ΒΙΝαΌΙΑΚ 

. βουλή (8, 086) ΡΙδῃ (α8 5 76οϊ). 

βουλῆς οἷ; ΟΥ̓, ἴτοτὴ (6, 8.6) Ῥ]δι. 
βουλῇ ἴο, ἴοτ ; ψιῦμ, Ὀγ; ἴπ, δὺ, οῃ (8, ὕ86) ὈΪδῃ. 

βουλήν (8, 86) ΡΙδπ (α8 οὐεοϊ). 
βουλή Ὁ ῬΙαῃ! “ΡΘ ΟΣ 

1ἼΠῸ ἰῃ6 Ῥαγδᾶϊρτηθ [86 βύθιῃ οἵ ἴπ6 ψγοτᾶ Ὑ}11 Ὅ6 ἱπαϊοαιθα θϑο ἢ ἐΐτηθ ἴῃ 
ῬΑΙΘηΐΠ6Β685: ἰὑ ΜΠῚ1 ποὺ Ὀ6 δοοθῃίθα, δηα 0011 Ὀ6 [ΟΠ] ονγθα ὯΥ ἃ 85}, ἃ 
(βουλᾶ-) ΔΌοΟΥΘ. 
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ΝΟΟΝΒ, ΕἼΚΒΥ ΡΕΟΘΠΕΝΒΙΟΝ [660-662 

ΘΌΑΙ, 

Ν. Α.. βουλά (116) ὕτνγο Ρ]8ῃ8 (α5 φὐ76οί, οΥ οὔ͵οοι); Ο ὕπο Ῥ]815! 

α. ΤΏ. βουλῇιν οἷ; ΟΥ̓, ἔτοτα; ὕο, ἔοΥ ; τ Β, Ὀγ; ἴῃ, αὖ, ου (068) ὕνγο Ῥ]ΔΠ8. 

ΡΙΌΒΑΙ, 

Ὑ. βουλαί (086) Ρ]Δη85 (α5 φῦ 766) ; Ο Ῥ]απ8! 
(. βουλάων [έων, -ῶν] οἵ ; ΟΠ, ἔτοτη (088) Ῥ]Δ18. 
Ὁ. βουλῇσι, ἢς ὕο, [οΥ; πχιῦῃ, ὈΥ; ἴῃ, δὖῦ, οὐ (016) Ρ]818. 

Α. βουλάς ([}.}8) Ρ]8η5 (ας οὐ)εοῦ. 

660. ὕξ6 οἱ Ατέϊοῖα. --- ΟΌὔβουνα ἐμαὺ ὑθμθ το ἃ΄8 ἢο ψΟΡ5. δρᾶ 
. ΤΘΡΌΪΑΤΙΥ ἴῃ Ηοχηθυϊὸ ατϑοὶς ι ὑῃ6 πιϑαμῖηρ οὗ {μ6 ἘΠ ΡΊΒῈ 

δΥ 1016, Θἰἤ6᾽Ρ ἀθἤηϊῦθ (6) οὐ ᾿Ἰπάθῆηϊύθ (α, αν). Οπ6 ἀθο1α 68 
ἔτοσα ὑπ οοπύοχῦ  ῦ  ΟΥ ποῦ {86 ΤΡ] 8} Δγῦ]0 16 15 ἴο 6 

ΘΙ Ρ]οΥ θα 1ῃ ἐτδηβι θοη. 

661, Μοαπίηρϑ οἱ 8868. --- [6 γαγιθῦν οὗ τοθϑηϊηρ Τουπα 1 {116 

σοηϊνα δηα αὔθ 15 ἄὰθ ἴο ὕπθ ἔδοῦ ἐῃαὺῦ θϑοὺῖρ ὑτϑρυθβθηῦβ ὑ86 
ῬΌΒΊΟΩ ΟΥἨ ὕνγο ΟΥ ΤΏΟΓΘ ΘΙ] 16} οα568 (667)... ΔῺ αὐϊθηιρὺ 15 τηϑαθ 
ἴο τορυθϑϑὺ {818 ἃῆογθ ὈΥ ὑδ8 188 Οὗ βθϑιλιθοϊοηβ ὕο βδρδχϑῖθ 

ΤΩ ΘΘΏ]Ρ5 ΥΏΙΟΒ ΟΟ6 ῬΘ]οηρθα ἴο αΙΠΘ θη ο085685. 

Ἄ 

662. καλὴ βουλή (6, 086) ροοά Ῥ]Δπ. 
(κᾶλα- βουλα.-) 

. ΒΙΝΑΌΙΑΒ 

Ν. καλὴ βονλή (4, 086) ροοά Ρ]ΔῊ (α5 5ε76οὶ). 
(ἃ. καλῆς βουλῆς οἵ; οἵ, ἴτοτῃ (8, 086) σοοά Ρ]Δη. 
1). καλῇ βουλῇ ὅο, ἴογ; ὙΠ}, ὈΥ; 1μ, δὖ, Οἡ (ἃ, 088) σοοῦ Ὀ]Δπι. 

ΑΔ. καλὴν βουλήν (ἃ, 086) ροοῦ ρΐδῃ (ας οὐ ες). 

Ὗ. καλὴ βουλή Ὁ ρσοοῦ ΡΙ]Δῃ! 

ῬΌΑΙ, 

Ν, Α. . καλὰ βουλᾶ ({8μ6) ὕνο ροοά Ρ]815 (α5 5μδ76εί, οΥ ΠΡΟ}: Ο ὑνο 

ροοα Ὀ]δπΒ! 
α. 1). κἄλῇιν βουλῇιν οἵ ; οΥἿ, ἔτοτῃ ; ὕο, ἔογ ; ΔΒ, ὈΥ ; ἴπ, δῦ, ὁπ (086) 

ὕνο ροοᾶ Ὀ]418. 

᾿ ΡΙΌΆΒΑΙ, 

. καλαὶ βουλαί ([μ6) σοοάᾶ ρ]4π85 (ας Ξε) θοῦ ; Ὁ φοοᾶ ρἰαπβ! 
. καλάων βουλάων [έων, ὥν] οἱ ; οὔ, ἔτοτα (086) ροοᾷ Ῥ]Δ18. 
. καλῇσι βουλῇσι, ἧς ὕο, ἴον ; 10}, Ὀγ ; ἱπι, δῦ, ὁπ (186) ροοῦ Ρ]Δ1ι8. 

. καλὰς βουλάς (ἢ) ροοᾶ Ρ]Δη8 (ας οὐγοοϊ). 
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663. 6651 

θθ2. θεά, ἂς, ἣ 

(θεα-) 

ϑοᾶαάᾶθϑα 

Ν. θεά 

α. θεᾶς 

1). θεᾷ 

Α, ϑθεᾶν 

ΟὟ. θεά 

9 . θεῇιν 

Ψ, θεαί 

ᾳ, θεάων [ὧν] 

1). θεῇσι, ς [θεαῖς 

Α. θεάς 

ΕἼΕΒῚ ΈΟΙΒΝΒΊΟΝ ΜΑΒΟΌΙΙΝΕ 

664, ᾿Ατρεΐδης, ὅο, ὃ 

“2 

“ὧν 

ΡΌΡπ ΚΞ 

ΤΡ ΌΦΙΝ 

᾿ (Ατρεξιδα-) 

ΞΟ. οἱ Αὐγθὰβ 

. ᾿Ατρεΐδης . 

᾿Ατρεΐδαο [εὦ] 
᾿Ατρεΐδῃ 

᾿Ατρεΐδην 

᾿Ατρεΐδη 

᾿Ατρεΐδα 

᾿Ατρεΐδηιν 

᾿Ατρεΐδαι 

᾿Ατρεΐδῃσι, ἢ 

᾿Ατρεΐδας 

᾿Ατρεΐϊδάων [έων, ὧν] 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΈΕΙ 

θάλασσα, ης, ἢ 

(θαλασσα-) 

θα, 

ΒΙΝΑΌΙ ΔῈ 

θάλασσα 

θαλάσσης 

θαλάσσῃ 

ϑάλασσαν 

ΑΙ, 

θαλάσσα 

ϑαλάσσῃιν 

ῬΡΙΙ(ΌΒΑΙ, 

ϑάλασσαι 

θαλασσᾶων [έων, ὧν] 

θαλάσσῃησι, ἢς 

ϑαλάσσας 

Αἰνείας, ᾶο, ὁ 

(Αἴνεια-) 

ἈΑδμθαβ 

ΒΙΝαΌΙΑ 

Αἰνείας 

Αἰνείαο [ὦ] 

Αἰνείᾳ 

Αἰνείαν 

Αἰνεία 

ῬΌΑΛΙ, 

ῬΡΙΘΚΒΑΙ, 

γαῖα, ης, ἣ 

(γαια-.) 
Ἰδηᾶ, σουαηΐγγΥ, οι. 

γαῖα 

γαίης 
γαίῃ 
γαῖαν 

" γαία 

γαίῃιν 

γαῖαι 

γαιάων [ἔων, ὧν] 

γαίῃσι, ἢς 

γαίας 

αἰχμητής, ὅο, ὁ 

(αἰχμητα-) 
Βρϑδυσήδῃ, ὙΨΘΥΤΊΟΥ 

αἰχμητής [αἰχμητά] 
αἰχμητᾶο [έω] 

αἰχμητῇ 
αἰχμητήν 
αἰχμῆτά 

-Ε 

αἰχμητῦ 
αἰχμητῇιν 

αἰχμῆταί 

αἰχμητάων [έων, ὧν] 

αἰχμητῇσι, ἧς 
αἰχμητάς 

666. ΟΌΒθυνο ὑμῦ [Π6 οΥἹρΊ8} ἃ οὗ ὑπ βύϑθιῃ οὗ ἢγβὺ ἀθο  ΘΏΒ101 
ΠΟΌΗΒ ΘΟΙΒΙΠΟΠΪΥ͂ ὈΘΟΟΙΉ68 ἡ ὑβτουρσμουῦ ὑῃ6 βιπρυ]αν (621). Τί 
ΤΆΤΘΙΥ ΤΘΙπδ 15 ἃ (1 θεᾶ σοᾶᾶᾳ88, δηλ 8, ἔβ γ ῬΥΌΡΘΙ Π8Π168). 
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ΝΟΤΙΝΒ, ΒΕΟΟΝῸ ΘΕΟΙΕΈΝΒΙΟΝ [666-676 

666. Τὴ ΒΟΠ16 6: Π] 1068 ὑμ6 ἃ οἵ ὕπ8 βύθιῃα Ὀθοοιηθ8 ἃ 1π {86 
ποταϊηϑῦλνα, ΒΟ ἢ 15. ἔοαηᾷ 4180 1 {86 δοοαβαίίνθ δι γοσαίνα, 
Ῥαῦ ἴῃ ὑ86 σϑηϊθνθ δηα ἀΔΌγ6 5: Πρ] [868 ἃ οὗ [Π6 βὔϑθτιῃ ὈΘΟΟυα 88 
ἢ» ἠαδὺ 88 1 ΠΟᾺΏΒ ΘΠΘ]ηρ' 1  1ἢ ὕΠ6 ΠΟΙΏΙΠΑὔΨ 5100 Ὲ87. 

667. ΤῊΘ τη βου] 1168 ΒΆΔ1 ΠΥ ἴα Κ6 6 ὁ8.856- ΘῊΡ -ς ἴτὶ 88 Ὡοχὰ- 

Ἰπϑίλγο ρα Δ ; ὑΠ16 ἔθη] 1068 ἀΟ Ἠοῦ. 

608. ΤῊΘ ποιηϊηδῦννθ ΒΡ] οὗ ἃ. ἔθ 7 τηϑϑΟ.]} 1} 65 Θη65 1 -ἃ; 
ἃ ὙΘΙῪ ἴδ Θπα ἴῃ -ἂς, θυῦ τηοϑῦ ΘΠ 1ἢ -ς. ̓  ὙΤΠΉΟΒΘ Θμαἢπρ' Τὴ -ἃ, 

δχοθρύϊρ ὉΠ0886 σι νυϊαηῦ ξΟΥΤΏΒ 1 -ς, ΤΘΡ]ΔΡΙΥ δα Ὁ868 16- 
οοϑϑίψθ δοοθιῦ (48), ἀγα 411 ἃΓ6 δα]θοῦϊναὶ δχσ οϑρῦ ὑΠ6 ῬΤΌΡΘΥ Πϑ1ὴ6 

Θύεστα Τἠγοϑέ68. 

669. Μίδβου 65 8η6 ἔϑιϊηΐηθ8 οὗ ὑμῃ6 ἢσβῦ ἀθοϊθ 8100) 816 8] 

ἀϑοϊηθα 411|κ6 ἴὰ 86 ἀυϑδ] δηᾶ Ρ}]υταὶ. 

670. Μδβου]]ηθ68 θη α]ηρ' ἴῃ -ης 8Πα -ἂς 10. Ὁμ6 ποχηϊηδύννθ ΒΙηρΡὰ- 
16 σϑύδϊτι ὕΠ18 η ΟΥ ἃ πτουρμουῦ [Π6 51ΠρᾺ]87, πιῦ [886 Θχοθρύϊοι 
ὑμαῦ [88 σϑῃϊῦνθ 51 ΡΊΠ]ΔΥ ἰνγαν 8 μ88 ΘΙΌΠΘΙ [Π68 Θηαΐηρ᾽ -ᾶο (ΤΘΡ]81) 

ΟΥ τεω (1876). | 

6711, ΤΉοΒΘ ϑμαϊηρ 1 -ἃ 1 Π6 ΠοΙηϊηθῦνγθ Βᾶγο [η 68 5818 ἔοσιῃ 

84,150 1ῃ 86 γοοδῦγο Β:ΠρΌΪΑΥ, θαὖῦ οὐ ΒΘ. 186 ἅτ ἀ ΘΟ] 688 1116 [086 
Θμαϊπρ 1 -ης. 

612. ΘΙ τη 68 ΘΠ )ηρ᾽ 1 -ἢ ΟΥ -ἃ 10 [86 ΠΟΙΏΙΤΠΔΌΪΥΘ 5160] 
τούαληι ὑμ15 Ὀβτουρπουῦ [16 ΒΙΠρΡΊΪΆΙ. 

618. ΤΏΟΒΘ ϑμαληρ ἴῃ -ἅ τϑῦβι}}) [818 ΟὨ]Κ ἴῃ 16 ποτηϊηδύϊνο, 80- 
οαδαίγο, δηἃ νοοϑῦϊνο : 86 ρϑηϊνο 8πη8α ἀδύῦνγθ 816 ἀθο]ηβα [Π6 
ΒΆΤΩΘ ἃ8 ὕΠο86 Θηαϊπρ' 1Ὲ -η. 

6714. Μαπουζίοβ αγὸ ἀδοἰηοα {ἴ6 Κδηυϊγυγι65 οαοορὲ γι ἑΐ6 πορυΐπα- 

ἐΐνο απᾷ σοηϊζυς δἰπισυζαγ, απαὶ οὐοαδίοπαἰζῳ ἧχι 6 πνοραύἧυε δἰησωῖίαν. 

615. Μίαβου 65 ΘΠ ΙΠΡ' ἴῃ -δης ὮδνΘ -η ἴῃ ὕμ6 νοοδύϊνθ ΒΙΏρΡΌΪαΣ : 
ὑΠοβ88 ϑῃάϊηρ' ἢ -τῆης [-τα, ΟΟΙΩΡΟ Πα ΠΟΌΠΒ, ὡηα Πϑιπ65 Οὗ Πα ΟΠ81|- ΄ 
10165 δανα -ἃ ; {πό56 ΘηαΙηρ' ἴῃ -ἂς Π806 -ᾶ, 

ΤΕ; ΘΕΘΟΝῸ ΒΟ ΕΝΒΙΟΝ 

616. Ν ΟἿὨΒ Οὗ [Π6 βθοοῃμα ἀθοϊθη βοὴ μᾶγθ βύθιηβ ϑιμαϊηρ ἴῃ -ὸ 

(:ε ἴῃ [88 τοῦ. 5ϊηρ, τὴ. ἃηα ἕ,, ὙΤΏΙΟ. βὐδηα 8 ἴὰ Δϊααὺ το δύϊοη (598-- 
95) ἴο 88 -ο)ἡ. ΤΉΘΥ ἃΓ6 ΟΠΘΗ͂Υ τηδβου]ηθ δρᾶ πραΐοσ, σι ἃ. 
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677--679] ἨΟΜΈΕΙΟ ΘΟΕΡΕΚ 

ὙΘΙῪ ἔθ θυ ]ηΐηθθ, ΤῊΘ ΤηΔ 50. μ168 πρῶ ἔΘΤ 768 Θ Πα ἴῃ -ς ἴῃ 
[86 ποιαϊηϑῦϊνθ βίηρτίατ, 86 πθαΐθιβ ἴῃ -ν. ΤΏΘ686 ΏΘΗ ΘΟΙΔΙΠΘα 

ὙΠ -ο οὗ [Π6 βύθιαι ρίνθ [88 ΘΙ] ΠρΒ -ος ἴῸυ [86 ΤΑΘ ΒΟ] 65. 8.56 

ΤΘΙΆ] 1065 8Π6 -ον ἴὸὺ. πϑαΐθιβ. 

617. ΤῊΘ τηϑβο.}  Π65 8Πα ἔοιιϊτιθ8 ἅτ ἀθοἸηθα δ11|κ6; {86 

ὩΘαῦΘΙΒ ἸΘῪ ἔτοτα ὕθθτη 1 ὕνγο τϑϑρθοίβ: 

1) ΤῊΘ ποι μϑῦνθ, Ὁ ΘΟραΒΘΥΘ, δ 4 γοοϑῦϊνγο 51ΠρΡΈ]8Τ 8411 μα ἴῃ 

(1.6. -ον). Ἢ τ 

2) Τ|16 ποιοϊηδῦννο, δοσυβαύϊνθ, ἃ νοοϑῦϊνθ Ῥ] τα] θη 1ῃ -ἄ. 

618. θυμός, οὔ, ὁ βρίὶτῖῦ, 1ς6, δου]. κακός πόλεμος, ον, ὁ 601] Ὑγ8γ. 

(θυμο-) (κακο- πολεμο-} 

᾿ ΞΙΝΟΊΤ ΑΒ 

Ν. θυμός κακὸς πόλεμος. 

α. θυμοῦ, οἷο [ὁο] κακοῦ πολέμον, οἷο, οιο [όο, ο07 

1). θυμῷ ἣν» ἢ κακῷ πολέμῳ 

Α. θυμόν κακὸν πόλεμον 

Ψ. θυμέ κακὲ πόλεμε 

ῬΊΤΑΤ, 

Ν,. Α.Ὗ. θυμώ κακὼ πολέμω 

α. Τὴ. θυμοῖιν κακοῖιν πολέμοιιν 

| ῬΠΒΑΤΙ, 

Ν, Ὗ. θυμοί κακοὶ πόλεμοι 

α. θυμῶν ' κακῶν πολέμων 

1). θυμοῖσι, οἷς κακοῖσι πολέμοισι, οἷς οἷς 

ἈΑ. θυμούς “ κακοὺς πολέμους 

679. καλὸν ἔργον, ου, τό ΠΟΌ]6 ἀοαά. κακὴ νοῦσος, ου, ἢ ἀοδίσυοίςι να 

(κᾶλο- κεργο-) (κακᾶ- νουσο-} ᾿ς ῬΙΔΡΆΘ, 

ΞΙΝΟΌΤΙΑΞΚ 

Ν. καλὸν ἔργον κακὴ νοῦσος, 

α. καλοῦ ἔργου, οἷο, οιο [όο, οο] κακῆς νούσου, οἷο [00] 
7. καλῷ ἔργῳ κακῇ νούσῳ 

ΙΑ. καλὸν ἔργον κακὴν νοῦσον 

ὙὟ. καλὸν ἔργον κακὴ νοῦσε 

ὍΤΑΙ, 

Ν. Α. Ὗ. καλὼ ἔργω ᾿ς κακὰ νούσω 

α. Τὴ. καλοῖιν ἔργοιιν κακῇιν νούσοιιν 
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ΝΟΌΝΒ, ΤΗΙΒῸ ΘΕΟΙΕΝΒΙΟΝ [680-685 

ΡΙΤΊΠΒΑΊΙ, 

Ν. Υ. καλὰ ἔργα ᾿ κακαὶ νοῦσοι 

Ε΄, κἄλῶν ἔργων κακάων [ἔων, ὥνῚ νούσων 

. κἄλοῖσι ἔργοισι, οἷς, οις κακῦσι νούσοισι, ἢς οἷς 

Α. καλὰ ἔργα κακὰς νούσους 

ΤῊΕ ΤΉΙΕΡ ΠΕΟΘΙΕΝΒΙΟΝ 

680. Νοπη5 οὗ ὑμ6 {μϊτᾷ ἀδοϊθηβίου ἃ 16 ἸΠΕΘ ΠΕ; ΤΟΙ Ώ]Ώ6, 

δια ἡραὔθτ. ᾿ 

681. ΤΏΘΙΘ Δ1Θ ΤΉΘΗΥ ΓΟΥΠῚΒ ΟἹ {86 ποτηϊηδύνο οὗ {μ1τ ἃ θο]6η- 

5105) ΠΟΏΏΒ, ὙΓΒΊΟΝ τηπδῦ Ὀ6 ἸΘαΙ θα ῬΑΥΟΥ ὈΥ Ῥτϑούϊοθ, Ὀαῦ 1 ρθη- 

ΘΙ]: 

1) Μαβοα]ηα δηα ἔϑσαὶηῖη8 βύθιαβ, ϑχοθρὺ ὑμοβθ ϑμάϊηρ ἴῃ ν, ρ; 

δΔηα σ, δαα σ ἴο {86 δύθμηι δια τλϑῖθ 86 υὑδυδ] ΘΌΡΒΟΙΪΟ ΟΠΔΏΡ6Β 

(618). 
2) Μϑβοα]ηθ δηα ἔθυλ]η]η6 Βύθιαβ Θμαηρ ἴῃ ρ, σ ἃπᾷ τηοϑῦ οὗ 

ὑῃο86 ϑῃᾶϊῃρ ἴῃ ν πᾶ κ6 Π0 οῃϑηρθ δχοθρῦ ὅο Ἰθῃρύμθῃ ὑμ8 Ἰδϑὺ 

γΟΎΘ6] 1 1ιὖ 15 Βῃοσγῦ. 

8) ϑύθιηβ ϑῃάϊηρ ἴῃ ν(τ) δἰὐμθν τπᾶῖῖθ πΠῸ ομβδῆρ δχοθρὺ ἴο 
Ο]ἸΘΏρΒΘη {86 Ἰαδὺ γσόονγθὶ 11 1Ὁ 15 βΒῃοτῦ, αἀτορρίηρ ἢμ8] τ 61- 

ΟΘΥ͂ΘΥ ἰὖ ΟΟΟΌΓΙΒ, ΟΥ 6156 86 Υ δᾶ σ ἴο {868 5ύθ1:η 8:ηα τηᾶῖκο 86 808] 

ΘΌΡΒΟΙΙΟ ομϑηρθδ (618), 1055. ΟΥ ν(τ) 85 Ἰθῃρμρϑηϊηρ οὗὨ [86 γτο- 
σρᾶϊηρ γον]. ΤπὰΒ 068 βὔθιῃϑ : δαιμον-; θῖν-, μελαν-, γεροντ- σῖγο [6 

ποιηϊηϑύϊγοβ δαίμων αὐυϊγῖΐῃ, θές 8].ογ6, δοαοῖ, μέλας δίαοϊς Θὰ γέρων 

οἷα πνατι, τββ θοῦ ]γ. 

682. πῃ πρυΐθιβ ὅπ ΠΟΙΆ 6 ΒΙΠΡΊ]ΔΙ 18 ἀΒΌ8}}} [Π6 βύθχῃ, 
0} [ῃ6 Θχοθρθοη οἵ ὕμοβθ ἢ βύθιηβ θῃαϊηρ ἴῃ τ ΏΙΘΩ 18 
ἀτορρϑα σΏΘΓΘΥ͂ΘῚ 1 ΟΘΟΌΓΙΒ. 

688. Α5.8 τι ]6 [86 βύθσῃ οἵ {μϊτά ἀδεϊδηδιοὴ ΠΟΌΏΒ ΤΙ, Ὀ6 Τουπᾶ 
᾿ΌΥ ἀτοφρφρίηρ [86 0856 Θῃα]1ηρ᾽ (-ος) οὗ {86 σϑῃϊθνγο βΒ᾽ηρα]ατ. 

684. ἐπ} ἀδίϊνο ΒΙΠΡΪΘΙ ΤΘΡΌΪΔΙΥ ΘΠ458 1ῃ ιν Ῥαύ ΟΘΟΑΒΙΟΠΒΙ]Υ͂ 

1Ὲ τ. 

685. ΤΏ6 δοουϑαῦίνθ 5: ρΡΊ ΔΙ οὗὨἨ τηϑ 50 .]}}}}6 ἃ Πα ἔργ] 1 Π6 ΠΟῸΤΙΒ 

15. ΤΟΡ]ΑΙΙΥ Γοτυηθα ὈΥ δααϊηῃρ' ν ἤο βύθιι 5 ϑηα]ηρ᾽ 1η γόνγ6]8 δηα ὈΥ͂ 

Δ α]ηρ ν (697) ὕο οΘοῃβοπδηΐαὶ βὔθιηβ. ν Οὐ οοῦσθθ στρ! ]Ι]Υ Ρ6- 
ΟΟΙΏ68 -ἅ (698, 4), [8 τη κῖμρ ὑΠ6 οδ.56 βηαϊηρ οὗ δοουβαθνθδ 81}- 
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686. 6931 ἨΟΜΕΒΙΟ ΟΘΒΒΕῈΚ 

᾿ΡΌ]ΔΥ Τα ,560.]1:6 86 ἔβιη 8 ΤΘΡΌΪΔΥΙΥ -ν ἔῸΤ σΟΥ 6] βύθιηβ 86 -ἃ 

ἔΟΥ ΘΟΙΒΟΏΘΏ 8] 5618. 

686. ΤῊ ἀδῦϊνθ Ῥ]018) 18 ζουτηβα ἴῃ ὕνγο γα 8 : 

1) ΒΥ δϑᾶϊπρ -εσσι (ΤΆΓΟΥ -εσι) ἴο [ῃ68 βὔθιηὌ τὸ 
2) ΒΥ δδάαϊπρ -σι (ΤΆ ΓΘΙΥ -σσι) ὕο [86 βύβιῃ. 

687. Νοτεῇ. --- ὙΥ̓Ά θη -σι [-σσι] 15 δα 64, ὑπ6 Ῥγθοθάϊπρ' Θομβοπδηῦβ ἃΤῸ 

ἀϑϑ τ ]αὐθά, οτ ἀτορρϑά, δοοοταϊπρ' ὑο ὉΠπ6 στ ]65 (618 8.). Τὰ πούς, πο- 

δός, ὃ ῶοοἱ σῖνο5 ποσ-σί (ἔτοτα ποδ-σι), τ Β1οΝ Τηδν Β6 ἔπτη ̓ ΠΡ] ΠΕ θά ἰο 
ποσί; νύξ, νυκτός, ἡ πίφμι ρῖνοβ νυξί (ἔτοτη νυκτ-σι) ; γέρων, γέροντος, ὃ οἰεῖ 

ηιαῃ, οἴνϑβ γέρουσι ([τοτὴ γεροντ-σι), οο. ΤῊ ἸΟΠΡῸΥ ἔοττηβ οὐ ὑπμ6 ἀαύϊνοβ 

οὗ {μι6586 ποῦ ἃτ8 πόδεσσι, νύκτεσσι, γερόντεσσι. 

6088. ΤῊ δοουβαῦνθ θ᾽] υταὶ οὗ τη βο.]] 65 86 ἔθ: 1} 1165. ΟΤ]ΡῚ- 

Π811Υ Θη θα [1 -νς (-νς); ὙΥΒΙΟῊῚ ρῖνϑβ [ῃ86 ϑῃαϊηρ -ας (698, 4) ἔοτ ὁοῃ- 

βοηδαῦ βύθσῃβ, 816 -ἴς, -ὖς (619 Π)ὺ ἂ5 086 σϑρα]δι Θμαϊηρ' ἕο {86 
γΟΥΘ] βίθιῃβ, Ι 

689. Νοτη.--- α ἴον νόον] ϑἴθιησ βθοῖὰ ὅο αν δᾶ -ας ἴῃ 086 δοουϑᾶ- 

᾿ἄνθ ῬΙ ΧΆ], ξουτη θα ΌΥ ἃπδ]ορυ ἔτοτῃ ὕμ6 οομϑομδτι 8] βύθυηϑβ. 

690. ὙΥοταβ δπαϊπρ' ἢ -ἰς ἃΠα -ὖς 1 86 Ὡοτλϊηϑθνθ ΒΙΠΡΌΪΆΙ, 
Ῥαῦ ψιῦ ἀδαύθὶ πυαΐθ (τ, δ, 0) βύθτηβ ὙθυῪ ΤΡΘΙΥ Ὅτορ 886 τιὰαΐθ 
δια ἰδῖκα [88 ϑοουβεῦννθ ϑιαϊηρ (-ν) Οὗ γΟΎ 61 βύθιαβ. 

691. ΤΏ6 νοοϑύϊννο ΒΙὨΡΊΌΪΑΤ 158 οἰ υ ὉΠ 6 581}186 ἃ8 ὕῃ8 ὨΟΤΩΪΏ8- 

{ἶνθ, οὐ 6186 8 βϑ1πη6 ἃ8 {Π6 βύίθυῃη, Π 8] οοῃβομδηβ Θχοθρῦ ν, ρ, ς 

(605) Ὀοΐπρ ἀτορρϑα ὑγβθηθυον ΠΥ ΟΟΘΟΌΓ, 

692. Οοτηρθηβαύνθ ᾿ϑηριμοηΐηρ (601) ταρῸ ΔΙ] ἴθ κ65 ρΊδοα ἴῃ 
[88 ξοττηϑύλοῃ οὐ [Π6 ἀδύννθ Ῥ] γα] ὙΠ ντ 15 ὑΠῸ8 ἀτορρϑθᾷ, θα 
ἄοδβ ποῦ [8 Κ8 ῬΡ]8668 ἜΘΗ ΟΠὨ]Υ οπο δυο, 88 τ, δ, θ, σ, ν, 15 ἀτορραᾶ : 
ἃ 5 πᾶσι (παντ-σι), γέρουσι (γεροντ-σι), δαίμοσι (δαιμον-σι). 

693. ὭΈΝΥΑΙ, ΜΌΤΕ ΞΤΕΜΒ 2 

ἄναξ, ἄνακτος, ὁ νύξ, νυκτός, ἢ παῖς, παιδός, ὁ, ἣ γέρων, γέροντος, ὁ 

(Εανακτ-) (νυκτο) (παιδ-) (γεροντ-) 

κιηρ, Ἰοτὰ τσ μῦ οΒ1]|4 ο]ά χχδῃ 

ΒΙΝΟΑΌΙ, ΑἹὰ 

Ν. ἄναξ νύξ τ παῖς γέρων 

α ἄνακτος γυκτός παιδός γέροντος 
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ΝΟΌΝΚ, ΤΗΙΒΕῸ ΕΟ ΈΝΒΙΟΝ [694-695 

ἄνακτι νυκτί ᾿παιδί γέροντι 

Α. ἄνακτα νύκτα παῖδα γέροντα 

Υ. ἄναξ [ἄνα] νύξ παῖ γέρον 

Ὁ0ΑΊ, 

Ν,. Α. Υ. ἄνακτε νύκτε παῖδε γέροντε 

α. Ὁ. ἀνάκτοιιν νύκτυιιν παίδοιιν γερόντοιιν 

ῬΡΙΌΒΑΙ, 

Ν, Κ. ἄνακτες νύκτες παῖδες γέροντες 

. ἀνάκτων νυκτῶν παίδων γερόντων 

ἀνάκτεσσι γύκτεσσι παίδεσσι γερόντεσσι 

Ὠ. [ἐστ] [ἐστ [ἐστ] [ἐστ] 

ἄναξι νυξί παισί γέρουσι 

Α. ἄνακτας νύκτας παῖδας γέροντας 

094. Οὕδοενο [Π8 ἱΥΤΘΡῸΪΔ ̓  δοοθηῦ οὗ παίδων (642), ρσΘομλάνο Ρ9]υ- 
γ81] οὗ παῖς. ΤῊ15 ψοτσᾷ 15 βοιηθνηδῦ ᾿ΣΡΘΟΌΪΔΙ, οὐ]ὴρ ὅο 86 ζδοῦ 

ὑμδὺ 1 γγαβ Θᾶχ] θυ ἀΙ ΒΒ. 8010 (πάρις). Τῦ Β48 [88 ξο]]οσ ηρ᾽ νασιδηῦβ 
ΟΥ̓ Δοοδῃῦ: ποῖ. Β1ηρ, πάις, παῖς ; νοῦ. 8119, πάι, παῖ. 

695. ΤΙΑΒΙΑΙ, ΑΝῸ ῬΑΤΙΑΤΑΙ, 5ΤΕῈΜΒ 

αἴξ, αἰγός, ὁ, ἣ κῆρυξ, ὕκος, ὁ Αἰθίοψ, οπος, ὁ 

(αἰγ-) (κηρῦκ-) (Αἰθιοπ-) 

σοδῦ οσδ]α ἘΛΒΙορίδῃ 

ΒΙΝΟΌΙΠΑΙΝ 

Ν, αἴξ κῆρυξ Αἰθίοψ 

(α. αἰγός κήρῦκος Αἰθίοπος 

Π. αἱγί κήρῦκι Αἰθίοπι 

Α. αἶγα πς κήρῦκα Αἰθίοπα 

γ. αἵξ κῆρυξ Αἰθίοψ 

: ᾿ ΔΙ, 

Ν. Α.Ὗ. αἶγε κἠρῦκε Αἰθίοπε 

χ, 1. αἴγοιιν κηρὕκοιιν ᾿Αἰθιόποιιν 

ΡΙΌΒΑΙ, 

Νν. αἶγες κἠρῦκες Αἰθίοπες 

(. αἰγῶν κηρύκων Αἰθιόπων 

Ὁ [αἴγεσσι [ἐστ] {κηρὕκεσσι [ἐστ] 1[Αἰθιόπεσσι [ἐστ] 

᾿Π} αἰξί ἱ κήρτξι ἰ Αἰθίοψι 
Α. αἶγας κἠρῦκας Αἰθίοπας 
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ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΘΒΒΕΚ 

Τιῳσι ἈΝΡ ΝΆΒΑΙ, 5ΤΕῈΜΒ 

δαίμων, ονος, ὅ 

(δαιμον-} 

ἄϊνιοἰον 

δαίμων 

δαίμονος 

δαίμονι 

δαίμονα 

δαῖμον 

δαίμονε 

δαιμόνοιιν 

δαίμονες 

δαιμόνων 

δαιμόνεσσι [ἐστ] 

; δαίμοσι 

696- 697] 

696. 

Ν. 
6. 
Ὁ. 
Α. 
Υ. 

Ν. Α.Γ. 
α.}Ὁ 

ΝΟ 
6. 

Δ. δαίμονας 

φρήν, φρενός, ἣ 
(φρεν-) 

αϊλρμσαρτη, ᾿θασῦ, ταϊμα 

ΒΙΝΕΑ ΌΤΙ ΛΔῈ 

φρήν 
φρενός 

φρενί 

φρένα 

φρήν 
ΩὍΌΑΥ, 

φρένε 

φρένοιιν 

ΡΙΌΒΑΙ, 

φρένες 

φρενῶν 

φρένεσσι [εἐσι] 

φρεσί 

φρένας 

Ταῦ) ΘΤΕΜΒ 

χείρ, ος, ἣ 

(χειρ-) 
δᾶ, ἈΤΤᾺ 

χείρ 
χειρός 

χε(ιδλρί 
χεῖρα 

χείρ 

χεῖρε 

χείροιιν 

χεῖρες 

χειρῶν 

[χείρεσσι [ἐστ] 

ὶ χερσί 

χεῖρας 

697. ϑδνθιδὶ νγοτᾶβ ϑπαϊηρ ἴῃ τ-ὴρ ἴῃ 88 ποτηϊηδύνγθ ΒΙΡΌΪΑΥ 
Βανο ἴμτθο αἰδγθηῦ ρυϑᾶθβ οἵ δοϊουὺ (698-.-6ὅ95), -ηρ, -ερ, -ρ ἴὰ 86 
βύθιη. 7Τηθ νοοδῦϊγθ ΒΊΡΌ]ΩΥ ΓΘΡΌ]ΔΥΙΥ͂ Πα 8 ΤΘΟΘΘΒΙν 6 δοοθηὺ (648). 

ΒΙΝΟΌΤΑΒ 

ὝῬΡΒΩΣ 

Ζ 
τ ΗΝ 

Ζ' 
ῶτ 91 - 

πατήρ, τέρος, τρός, ὁ ἑαϊμοσν 

(πατερ-, -ρ, -ρ) 
πατήρ 

πατέρος, τρός 

πατέρι, τρί 

πατέρα 

πάτερ 

πατέρε 

πατέροιιν 

πατέρες 

πατέρων, τρῶν 

μήτηρ, τέρος, τρός, ἢ τοῦ 6 Υ 

(μᾶτηρ-, -ερ, -ρ) 

μήτηρ 
μητέρος, τρός 

μητέρι, τρί 
μητέρα 
μῆτερ 

ὭΤΙΑΤ, 

μητέρε 

μητέ ροιιν 

ΕΙΌΒΞΒΑΙ, 

μητέρες 

μητέρων 
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ΝΟΌΝΒ, ΤΗΙΒ ΘΕΒΟΙΈΝΘΙΟΝ [698-- 701 

17). πατράσι μητράσι 

Ἀ. πατέρας μητέρας 

θυγάτηρ, τέρος, τρός, ἣ ἀθθρ ΤΟΥ ἀνήρ, ἐρος, δρός, ὁ Τη8 

(θυγατηρ-, -ερ; -ρ) (ἀνηρ-, -ρ, -ρ) 
ΒΙΝΟΌΙΑΒ 

Ν. θυγάτηρ ἀγήρ 
(. θυγατέρος, τρός ἀνέρος, ἀνδρός 

1). θυγατέρι, τρί ἀνέρι, ἀνδρί 

Α. θυγατέρα, θύγατρα ἀνέρα, ἄνδρα 

Ὑ. θύγατερ ἄνερ 
ΤΊΣΙ, 

Ν, Α. ὟΝ. ϑθυγατέρε ἀνέρε, ἄνδρε 
α. Ὁ). θυγατέροιιν ἀνέροιιν, ἄνδροιιν 

ΡΙΌΒΑΣ, 

ΝΟ. θυγατέρες, θύγατρες ἀνέρες, ἄνδρες 

(α. θυγατέρων, θυγατρῶν ἀνέρων, ἀνδρῶν 

7). θυγατράσι, τέρεσσι ἀνδράσι, ἄνδρεσσι 

ΑΑ. θυγατέρας, θύγατρας.͵ ἀνέρας, ἄνδρας 

698. ΟΌδοσο ὑμαὺ 8 ὃ 18. ἀθυθὶορθα ἴῃ ὑπ ἔοσιηβ οἵ ἀνήρ Ὀ6- 
ἔχθθῃ ν 8ηἃ ρ ΨΏΘΠΘΥ͂ΘΙ ΠΟΥ του] ΟὔΠΘΙΤΙΒ6. οοσὴθ ἐοροΌΠ Ὺ 

(612). 

699. Τὴῃ {π6 ρσοηϊθινο δηα αἀδένο 5] ρΡΌΪΔΥ οΟὗἨ ἀνήρ, μήτηρ, διὰ 

θυγάτηρ; 16 5ΒοΡΙΘΙ ἔουστηβ πᾶῦθ {πΠ6 δοοθηῦ, αὕθου ὑπ 6 δηϑίορν οἱ 

πάτηρ; πατρός, πατρΐ, ὙΏΙΟΝ νγᾺ8 ΟΥΙΡΊΠ4}}ν ΤΩΟΠΟΒΥ 1016 (πατρ), 

δα ἔοϊ]ονβ ὑμ6 ΤΘρΌΪΔΥ Τα]65 ἴορ ἔμ δοοθηύαδίϊοῃ οὗ τη 000- 

ΒΥ Δ ΌΪΟ πουῃ8 (642). 

100. ΤῊΘ ρά ἢῃ {88 ἀδίϊγα ῬΊυταὶ, μα 8856. ἔΟυΤΩΒ. 11 σΘΏΘΙΔΙ 
816 ΘΧΡ] δι μΘα 1η δὅ917--ὅ98. 

101. ! ΟΤΕΜΒ ΙΝ ἣν (εν), οὐ, ΑΥ̓Ὸ ὡΕ 

βασιλεύς, ἢος, ὁ βοῦς, βοός, ὁ, ἢ νηῦς, νηός (νεός), ἥ ἥρως, ὠος, ὁ 

(βασιλην-, -ευ-, -ΠΕ-) (βου-, βωρ-,βορ-) (νᾶν-, ναᾶρ- 621) (ἧἥρωρ-) 

Κρ ᾿ ΟΧ, ΟΟὟ 5810}, Ὀατὶς τ Π6Γ0, Τ]ΡΏΌΥ 

ΒΙΝΟΌΤΙΑΚ ἜΘΥΕ 

Ν. βασιλεύς -" βοῦς νηῦς ἥρως 

α. βασιλῆος [-ἔος] Ββοός νηός [νεός ἢ ἥρωος 

Π. βασιλῆι [{-ἐι} βοΐ νηί ἥρωι 

Α. βασιλῆα [-ἐα] βοῦν [ρῶν] νῆα [νέα ἥρωα 
Υ. βασιλεῦ βοῦ νηῦ ἥρως 
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702. 706] ἨΟΜΒΕΙΟ ΟΒΒΕΚ 

ὍΌΑΙ, 

Ν. Α.Ὗ. βασιλῇε βόε νῆε ἥρωε 

α. Ὁ. βασιλήοιιν βόοιιν νήοιιν ἡρώοιιν 

ῬΙΒΑΊ, 

Ν. . βασιλῆες βόες νῆες ἥρωες 

α. βασιλήων βοῶν νηῶν [νεῶν] ἡρώων 

Ὁ. [[βασιλήεσσι {βόεσσι {νήεσσι [νέεσσι ( ἡρώεσσι 

ἱ βασιλεῦσι ᾿ βουσί ὶ νηυσί ΤΗ͂ΒΑ 

Α. βασιλῆας]; 7 βόας (βοῦς) νῆας (νέας) ἥρωας 

102. ΤῊΘ ϑμογνέβηνρ Οὗ ἃ ψΟυ6] Ὀθέοσθ ἃ ΤΟ] οσίηρ τόσο] ἴῃ 
ΒΌΟΘΙ ἔοΟΥΤη5 ἃ8 βασιλεύς (᾿βασιληνς ), νηός (νεός) 15 ΘΧΡΙ]αΘα 1η δ72. 

103. Οὔβουνϑ ὑμδῦ [8 υ οὗ Ὁὴ8 βύθυῃ οὗ μβ8θ σογὰβ Ὀθοᾶπιθ ἐς 
1 ΤΘΗΥ Ο8,568 811ἋΔ σχῶ ὑθη Ἰοβὺ (602). 

104. ΚΤΕΣΒ ΙΝ ὧι {ει, εἰ}, ΑΝῸ ν (εὖ, εξ) 

πόλις, τος, ἢ πῆχυς, εος, ὁ ἄστυ, εος, τό γέκυς, νος, ὁ δάκρυ, νος, τό 

 {πολι-, -ει.) ({πηχυ-, -ἐΕ-) (ἀστυ-, ἐξ-) (νεκῦ-} (δακρυ-)} 

οὖν . ΤΟΥ Άστα οἸῦν, ὑοα ΘΟΥ̓́ΡΒ6 ὕθδ 

ΒΙΝΟΌΙ ΑἸ 

Ν. πόλις πῆχυς ἄστυ νέκυς δάκρυ 

(. πόλιος, -ηος πήχεος ἄστεος νέκυος δάκρυος 

ΠΏ. πόλιι,ξἶ; -ηι,-εἰ πήχεϊ ἄστεϊ νέκυϊ δάκρυϊ 
,. ἃ. πόλι. πῆχυν ἄστυ νέκυν δάκρυ 

Ὕ, πόλι πῆχυν ἄστυ νέκυ δάκρυ 

ὉΌΑΙ, 

Ν. Α. Ὗ. πόλιε πήχεε ἄστεε νέκυς δάκρνε 
α. Ὁ. πολίοιιν πηχέοιιν ἀστέοιν νεκύοιιν δακρύοιιν 

ΕΊΝΑΙ, 

Ν, Ὑ. πόλιες, -ηες πήχεες ἄστεα γέκυες δάκρυα 

α. πολίων ἔων ἀστέων νεκύων δακρύων πηχ ρ 
[ πολίεσσι [ πηχέεσσι ( ἀστέεσσι ( νεκύεσσι, (δακρύεσσι 

᾽ΠῚ πόλεσι, τἰστ ὶ πήχεσι ἢ ἄστεσι Ὶ νέκῦσ(σ)ι Ἱ δάκρυσι 

ὰ ἰδ ας, πήχεας ἄστεα νέκνας [-ὕς] δάκρνα 

106. ἘΌΤΙΩΒ ἃ5 πόλις, πῆχυς, ἄστυ 58ον αἰβθσθηὺ στθᾶθθ οἵ 
διϊααὺ (598--ὅ96) : ι, εἰ, δΔηᾶ υ, εὖ (εε). 

106. ΟΌΒθυνΘ {Π6 1058 οὗ {86 ν ἃμα ε ἴῃ 500} ΟΙΒ ἃ πῆχυς, εος, 
ἄστυ, εος, δια πόλις. ὙΠΘΥ Ητϑῦ ὈΘΟΟΙᾺΘ ς, ΟΥ « οὗ οουτθ8 (002, 600). 
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ΝΟΌΝΑ, ΤΗΙΒῸ ὈΕΟΙΕΈΝΘΙΟΝ [707-710 

1017. ΝΟΥΟΝΒ ΜΙΤῊ ΟΎΕΜΒ [ΓΝ -5 (ἐς, -ας- -ος) ΑΝ ΙΝ Τ' 

ἔπος, εος,τό γέρας, αος,τό ἤἡώς,͵ ἤόος, ἢ δῶμα ἦμαρ, ἤματος, τό 

(βέπεσ) (γερασ)ὺ  (ἀρσοσ) (δωματ) (ἦμαρ, ἤματι.) 
ψΟχα, ΒΡΘΘΟΒ. ὈΧΙΖΘ (οἱ Βομου) Εοβ, ἄασχῃ ἀουβθ, ποθ αδΥ͂ 

ΒΙΝΑΌΙΑΕ 

Ν. ἔπος γέρας ἧώς δῶμα ἦμαρ 

α. ἔπεος γέραος ἠόος δώματος ἤματος 
9. ἐπεῖ γέραϊ ἠόι δώματι ἤματι 

Α. ἔπος γέρας Ἰόα δῶμα ἥμαρ 

ν. ἔπος γέρας ἠώς δῶμα ἤμαρ 

ΌΑΙ, 

Ν. Α.Ὗ. ἔπεε γέραε δώματε ἤματε 

ᾳ. 0. ἐπέοιιν γεράοιιν δωμάτοιιν ἡμάτοιιν 

ῬΙΓΚΑΙ, 

ΝΙΝ. ἔπεα γέρα(α) δώματα ἤματα 
ᾷ. ἐπέων γεράων δωμάτων ἡμάτων 

[ἐπέεσσι ᾿ γεράεσσι ἐἀμρραυ ας Ϊ ἡμάτεσσι 

᾿Π1 ἐπε(σ)σι ἰ γέρα(σ)σι δώμασι ἤμασι 

Α. ἔπεα γέρα(α) δώματα ἤματα 

108. ΟΌΒοτνο ὑπαὺ βύθιηβ Θῃα]Ὼρ ἴἢ σ Ἰο56 {}18 σ ὙΠΘΕ 1Ὁ ΟΟΙΏ65 

Ὀούνθθῃ ὕνο γόνθ1]8 (6035). ὙΤβθὰβ ὕπθϑθ “ουαβ. ὙΥΘῚ6 ΟΡΙΠΘΙΥ 
ἀθοΙ!η6α: 

ΞΒΙΝΟΑΌΙΑΣΝ 

Ν, ἔπος γέρας ἤξώς -- ἄρσως (621) -- ἄυσως (602) 

α. ἔπεσος γερασος ἤξοσος -- ἄξσοσος Ξ- ἀυσοσος 
0. ἔπεσι γερασι ἦξοσι -- ἄξσοσι -- ἄυσοσι 

δια ὑμ5 {πτουρπουΐ {116 ΠΟ]6 ἀθοϊ θη βίοῃ, 811 πυτηθ618. ΤῊΘ 1088 
ΟΥ ἴῃ ϑύγόοθ!ο σ (608.-604), δηα ΟΥ̓ εΙ 8150 ἔΤΟΠὴ )ύς (602), ρᾶνϑ 
[88 ἔουμιβ Τουῃᾶ Δρογυθϑ, ΤΟΥ. 

109. Οὔϑβογυα ἐϊναὶ αἷϊ πιοιι8 ογιαΐηρ ἵν -ος ἔνι ἐΐι6 πογηϑιαϊυο 8ἴησιι- 

ἴα αὐὖὰὸ ηιαϑβομζγα ΟΥ̓Ζοηυνϊγυῖηα (αἰηνοδὲ αἰτυαν8 ηναϑοιϊη.6) ὦ ΟΥ̓ ἐδι6 

δοοοπᾶ, αἀφοϊοη βίον, απὰ ἐμαὶ ἐθοῳ αγὸ πδιίον ὦ ΟἹ ἐδ ἐγ α ἀθοἰθγιβίοτ. 

7110. Νοῦυμβ δῃαϊηρ 1 -μα, ἴὰ [86 ποχλϊηϑύνθ 51ΠρῚ187, 8η 8}] 

ΟὔΠΘΙΒ ψ] ἢ} ΡΘΕ Ον 685 1 -ατὸς Δ΄ 6 ΠΘαὔΘΙ,. 
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711. 718] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΘΊΈΑΥ ΟΑΒΕῈ ΕΟΕΜΒ 

111, ΤΏΘ οἹὰ δηᾶλπρ᾽ -θιὶ τὺ 6 δα θα ἴο {μ6 βύθτῃη οὗ ἃ ποὺῃ 

ΟΥ ἃ ῬΙΌΠΟῦΩ ἴο 1παϊοδίθ ρίαοα τ0ἢ670. 

112. ΤΏΘ οπμᾶϊηρ -θεὲν ταῦ 6 δα θα ἴο {Π6 βύθιῃ οὗ ἃ ποίη οὐ ἃ, 
Ῥτοπμοῦς ἕο ᾿μαϊοαύθ 80.706 ΟΥ̓ ϑοραταΐίοτι, ΟΥ ἴο ΘΧΡΥΘΒΒ ΨΘΙΙΟᾺΒ 

ΟὗΘΣ τϑἰδῦϊοηβ οὐ 86 βϑῃϊνθ, 88 οὐρανόθεν Κγ0γην ἢδαυθη, σέθεν οΥ͂ 

ψοιι. 

113, -δε, 6 Ῥοδβύροϑινινο (1δ, 8) ϑποιτῖο (δδ8 ; ὅδά, 6), τὶ [86 

ἔοτοθ οὗ ἃ Ῥσυθροβίθιου (εἰς, ἐς, ἐπί), τᾶν Ὀ6 δα αἀθα ἴο 86 δοοαϑαύῦϊννθ 
ἴο ἄσποίθ ρίασα ἕο «ὐἱιϊοῖ;, οὐ ἰῥηυϊξ ΟΥΥ πιοίΐον, 88 ἀγορήνδε ἴο ἐἢ6 

αϑϑ8θηιῖῃ, 

114. ΤῊΘ ομαϊηρ -ἰ τ ῦ Ὀ6 δρᾶ ἴο ἐδ βύθση οἵ ἃ. ποῦ το ἀθ6- 

πούθ ρίαορθ τὐἴιθγο, οὐ ἔπ υὐϊιλοῖ, (086 Ἰοοαῦνο, 867), ἃ8 οἴκοι αἱ ᾿οηιο. 

1156. ΤῊ οπαϊΐϊπρ -φι(ν), δᾶἀθά ο ἐμ βύθιη οὗ ἃ ἢου ΟἹ ῥτο- 
ΠΟ, 18 αϑθἃ ο ΘΧΡΤΙΘΒΒ γϑιϊοιθ Του] Οη8, ὈΟΌΏ Β1ΠΡῸ]8 8 
ΡῬΙΌΓΙΘΙ, οὗ Ῥο ρσρϑηϊθνο δ ἀϑύλνθ (Θϑρϑοῖδ! ]ν ΘΠ υβθᾶ 1 [88 
Ἰηβύτ χη η ἴδ] 5686). 

116, Ἰττορι]τ ΝΟΌΏΒ. ---- ΤΉΘΙΘ Δ16 γι] ΟΒ ὕΥ068 ΟΥ̓ ἸΣΤΘΡΌΪΔΙΙΟΥ 

10. Ὁ86 ξοττηδύϊοη δη4 ἀθοϊθηβιίοι οἵ πουηβ; ὑῃ6 φϑῃαᾶρυ 1ῃ {86 

ῬΙΌΓΙΤΆΙ τὴ Ὀ6 αἰ οτθηῦ ἔγοση ὑμπαῦ ἴῃ 086 ΒΙΠΡΌΪΔΙ; ὙΤΟΥ͂Β ΤῊΔῪ ὈΘ 
ἀθοϊηθα ἔτοτα ὕψο βϑρϑζδῖθ βύθιηβ (μϑύθσοο!ὐθβ), θὰὺ αν 86 
ΒΤ 6. ΠΟΙΆ ὕνΘ ΒΙΠΡΈΌΪΘΥ : ὑΠΘΥ͂ ΤΔῪ Βᾶνθ οδ868 οττηθᾶ ἔτοσῃ 

διθοῦμου βύθτα ὑμπδὴ 6 ποταϊπδῦνθ 51 ρῚ}81 (τα δ] βῦϊο ΟΤΤΩΒ) ; 
ΟἹ ΤΏΘΥ ΤῊΔῪ ὍΘ θα 15 ΟΠΠΥ͂ ΟὯ6 6886, Ο1" Ῥᾶτῦ ΟΥἨ [Π6 ο8565 (ἀ6- 
ἔϑοῦδνθ8). ΠΥΤΘΡΌΪΔΙ ΠΟΌΠΒ 8 Ὀθδὺ 6 ἰθατηθᾶ ἔτοϊη {Π8 ἰΘχΊ ΟῚ, 
8.5 ὍΠ6 τηρϑὺβ ὑβθιὴ ἴῃ τϑϑϊηρ 8ηἃ 85 Οσοδβίοη. ἤο 1856. ὉΠ 61. 

"Μοβὺ οἵ {θΙὴ 816 ΨΘΥΥ͂ ΤΆΤΘ. 

Αἀ]θοίένοβ 

111. Αἀ͵θοῦδνοβ. βαῦθ [ΓΘ ἀθοὶθηΒΊ 08, ἃ5. ΒΟΌΠ8, 86 ΓΟ]]Ο 
[86 58126 φΘῃθσϑιὶ Τ]65. 

118, ὙΠῸ τοϑρϑοὺ ἤο 9}Ολτὰ ὑῇ8γ τὺ 6 αϊνιαθα 1τηὐοὸ [οὺΓ 

ΟἾΆ5868: 
1) Αἀ]θοϊῖνββ οὗ {μ6 Βτβῦ δῃᾷ ββοομᾶ (γουγ6]) ἀθο] ἢ 51 018. 
2) Αα]θοῦναϑβ οἵ ὑπ6 βθοομπα ἀθοϊβηβίοη (Ἰ ΟϑΟ]Υ σοι ΡΟ. 8). 
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ΑἸ ΦΕΟΤΙΨΈΒ, ΕἸΒΒΤ ΑΝῸ ΒΕΟΟΝῸ ΘΕΟΙΈΝΒΙΟΝΒ [719-721 

3) Αἀ]θούϊνοβ οὗ [ῃ6 Βγβὺ δηά ὑῃϊτα ἀθοὶ θη βί 8. 
4) ΑἀἸθοῦνοβ οἵ ὑμ6 ὑμιγᾷ (οοῃμβοηϑῃῦ) ἀθο] 810. 

119, ΤῊΘ ἴοστα οἵ με δα͵θούῦϊνβ ἡ 10 ἀΡΌΘΔΙΒ 1 [86 νοοδρυ- 
ἸΑΥῪ 15. 6 ποιμϊηϑῦνο 5] Πρ. ]Αν οὗ 8411] σϑῆᾶθυβ (οχοθρῦ ἴῃ [Π6 6886 
Οἵ ἃ γϑὺν ἔθυνν οἵ ΟὨ]Υ͂ ὁη6 βΘΒΟΘΙ, 1 ΨΏΙΟΩ οα56 [ἢ 6 ποτηϊηδῦνθ 

δι ἃ σϑηϊῦγ ΒΙΠΡΌΪΔΥ 8.6 ΡΊνΘΩ). ' 

720. ΑαἸθοίνοβ οὗ ὑμ6 βυβί, δῃηᾳ Βρορῃί. ἀθοΙ θη 810 η8 Βᾶγϑ [ὮθΘ 
Θμαΐηρβ (ος, ἡ, ον) ἴῃ [ῃ6 'πομιϊηδύννο ΒΙΠΡΌΪΑΣ, [Ὸ 86 ὑδ:θθ 
ΘΘΠΑΘΥΒ, ΤΔΒΘΌ]]η6, ΘΓ] 1η6, ἃ ἡθΘαΐθυ, σοϑρθοῦνθγ. 

ΑΡ5ΕΟΤΙΨΕΞ ΟΕ ΤῊΗΕ ΕἾΒΒΤ ΑΝῸ ΘΕΘΟΝῸ ΠὨΒΟΙΙΕΝΒΙΟΝΒ 

121, καλός, ή, ὁν Ὀοααῦα], ΠΟΌ]6 

«(κᾶλο-, καλα-, κᾶλο-) 

ΕΙΝΟΌΙΑῈ 

ΜΑβΒο. ἘΈΜ. ΝΕΥΤ. 

Ν, καλός καλή καλόν 

α. καλοῦ, οἷο [60} καλῆς καλοῦ, οἷο [60] 

}). καλῷ καλῇ καλῷ 

Α. καλόν καλήν καλόν 

Ψ. καλέ καλή καλόν 

ΘΌΑΙ, 

Ν. ΑΟΥῦΘ καλώ καλά ΄ καλώ 

ᾳ. 1). καλοῖιν καλῇιν καλοῖιν 

. ῬΙΌΞΑΙ, 

ΝΥ. καλοί καλαί καλά 

α. καλῶν κἀλάων [έων, ὧν] καλῶν 

2. καλοῖσι, οἷς καλῇσι, ῇἢς κἄλοῖσι, οἷς 

Α. καλούς καλάς καλά 

Φίλος, η, ον ἄθδτ, Ἰογθὶγ, Ὀϑϊογθᾶ 

(φιλο-, φιλα-, φιλο-) 

ΒΙΝΘΌΙΑΚΒ 

ἍΜ ΑΚΟ, ΕῈΜ. οι ΚΝΕστ. 

Ν. φίλος φίλη φίλον 

α. φίλου, οιο [οο] τ φίλης φίλου, οιο [00] 
Ὁ. φίλῳ φίλῃ φίλῳ 
Α. φίλον φίλην φίλον 

ν. φδε , φίλη φίλον 
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722-727] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΕΡΕΙ 

ἡ : ὉΑΙ, 

Ν. Α.Υ. φίλω φίλα φίλω 

α. 1). φίλοιιν φίλῃιν φίλοιιν 

' ΡΕΌΒΑΙ, 

Ν, Υ. φίλοι φίλαι φίλα 

α. φίλων φιλάων [έων, ὧν] ᾿ φίλων 

0. φίλοισι, οις φίλῃσι, ἢς φίλοισι, οις 

᾿ΠΑ, φίλους φίλας φίλα 

ΝΟΤΕ. --- Βυρουϊαύννεβ (85 ἄριστος, ἡ, ον), Ῥᾶγύϊο! ]68. ἴὰ ος, ἡ, ον ἃπᾷ 
8}} πογχάβ ὑμαὺ αν ὑμ6586 ὕμσθα ΘπμαπρΒ ἴῃ ὑΠ6 ΠοΙαϊη δύνα 5: ΠΡΌΪΆΙ 8.6 
ΒΤ] ἹῪ ἀθο] θᾶ. ͵ 

122. ΤῊΘ ἔϑυλϊηϊηθ Οὗ δα]θούῦννοβ οὐ Π6 ἢτϑῦ 8δηα βθοοῃᾷᾶ ἀθοίθη- 

ΒΙΟΠΒ ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ ΘΠ615 ἴῃ -, 8Π6 18 ἀΘ01]1η6α δ8.Φ ον ; ἃ. ἔϑθτγ δῃᾶ ἴῃ 
[6 -α, 88 δῖος, α, ον, δ: 816 ἀ6011η64 ἃ5 θάλασσα (663). 

1238. Αα͵θοῦνθβ οἵ μθ βϑοοῃηᾶ ἀβθοϊϑηβίο ἤδνθ ΟὨ]Υ ὕψο Θηᾶ-: 

᾿ΔῊΡΒ (ος, ον), Οἱ ὙΏΙΟΝ ὑη6 Πυβῦ 185. Ὀοῦῃ τῃηϑ80.]1}8 δι. ἘΘΙ] 1116, 
[88 βθοομᾶ πϑαΐθυ. Μοβῦ οὗ {μ688 δἀ]θοιίνϑβ 816 δοιῃρουῃᾶβ. 

124. ΤῊΘ τηδΒΟῸ]1)8 ἤΟΤῚη ΟἿ ΤηΔῊΥ ΔαΊ]ΘΟΟγ 68 18 οὔθῃ ἀβθα ἔὸγ 

ῬΟΌΠ τηϑ8ο0.] 16 ἃ πα ἔθΙλ] 106, ούθῃ 1π Π6 οα86 οἵ ὕποβθ ψΈΏ]ΟῊ 

μῶν Βθρδχβῦθ ἔοσσηβ ἴῸΣ 086 Φϑιη  Ή]τι6, 

1256. Αἀ͵θοῦνοβ οὐ Π6 Ἐγϑὺ δηὰ ὑπϊνα ἀθοϊ ΘΒ: 005 ἤν ἃ 56}Ρ8- 
ταῦθ ἔοστῃ ἔου. πη6 ἔθ] ηΐτιθ, Ὑχῃλοῖ 15 ἀθοηθα 11|κ6 ἃ ποσὰ ἴπ -ὰ 

(θάλασσα, 6068) οἵ [Π6 ἢτΒῦ ἀΘοΙθηβιου.. 

726. ΤῊΘ τιϑβοα]πθ δη8 Ὡθαΐοσ οὐ ϑα]θοϊνοθθ ψιῦ βίθτηβ ἴῃ 
τὖτ) τερ- 816 ἀθο]1η66 111 πῆχυς δηα ἄστυ τοβρθϑούνοὶν (704). 

ΧΑ πτερόεις, ἐσσα, εν Ὑ1ηροα 

{πτεροξεντ-, ξετια-, Εεντ-) 

ΒΙΝΑΤΥΟΙΙΑ 

Ν, πτερόεις πτερόεσσα πτερόεν 
. πτε ρόεντος πτεροέσσης πτερόεντος 

7. πτερόεντι πτεροέσσῃ πτερόεντι.͵ 

ἃ. πτερόεντα πτερόεσσαν πτερόεν 

Ὑ, πτερόεν πτερόεσσα πτερόεν 

ὍΤΙΑΣΙ, 

Ν. Δ. πτερόεντε πτεροέσσα πτερόεντε 
α. πτεροέσσῃιν “πτεροέντοιιν πτεροέντοιιν 
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ΑΡΦΕΟΈΤΙΝ ΕΣ, ΤΗ1Β1) ΕΟ ΕΈΝΒΙΟΝ [728--.731 

ῬΙΌΒΑΙ, 

Ν, . πτερόεντες πτερόεσσαι. πτερόεντα 
(. πτεροέντων πτεροεσσάων [ἔων, ὧν].  πτεροέντων 

Ν [πτεροέντεσ (σ)ι { πτερόέσσῃσι͵Ἡ ἰ πτεροέντεσ (σ)ι 

᾿} πτερόεσ (σ)ι πτεροέσσῃς πτερόε(σ) σι 

Α. ’΄πτερόεντας πτεροέσσᾶς πτερόεντα 

εὐρύς, εἴα, ὕὑ Ὀτοδᾷ, νι] 6 

(εὐρυ-, ἐξ ἐξιαςς υ- ἐρ) 
ΒΙΝΟΑΌΤΑΣΝ 

Ν. εὐρύς εὐρεῖα εὐρύ 

α. εὐρέος εὐρείης εὑρέος 

1). εὐρέι εὐρείῃ εὐρέι 

Α. εὐρύν [έα] εὐρεῖαν εὐρύ 

γ. εὐρύ(9) εὐρεῖα εὐρύ 

ῬὍΟΑΙ, 

Ν. Α.Ὑ. εὐρέε εὐρεία εὐρέε 

α. Ὁ. εὐρέοιιν εὐρείῃιν εὐρέοιιν 

' ῬΙΑΘΙΑΙ, 

Ν.. εὐρέες εὐρεῖαι εὐρέα 

α. εὐρέων εὐρειάων [έων, ὥν] εὐρέων 

Ὦ. εὐρέ(ε)σ(σ)νι εὐρείῃσι εὐρέ(ε)σ(σ)ι 

Α. εὐρέας εὐρείας εὐρέα 

128. Οὔδβοννθ ὑμδῦ πτερορεέτια ΡἼΝΘΒ πτεροεσσα (6000), Ὑ711118 εὐρερος 

ΒΊγΘΒ εὐρέος, οἴο. 602. 

129. Ααήοοῦϊνοβ οὐ 86 γα αἀδοϊθηβίοη Πᾶιῦθ ΟὨ]Υ ὕνχο ΘΠΘΊΏΡΒ, 

ΟἿΘ ἴον 88 τῃηϑϑοῦ!ηθ ϑηα [δι] μ1η6, 86 ΟὔΠΘΙ ον 86 πθαΐθυ. 

Μοϑὺ οὐ ὕπϑιῃ βᾶνθ βύθιηβ 15 -ον (μοιῃιηθῦννθ8. ἸῺ ὌΝ -ον), ἃ Πα ἴῃ 
-ες (Βοιπϊηδῦϊνθ 1ὴ -ης, -ες). 

130. Α νοῦν ἔθνν ἀθίθοιχνοθ ἤν βδύθιηβ 1 -ωπ ἐμονβ ηλεϑὲ 1η 
-ωψ, -ωπις). 

131. ΕΣ ον Ὀδύθτ, ὈΤΑΥΘΥ 

(ἀμεινον-) 

ἍΜ ΑΒο. Ἀν ΕἜἙΝ. 

Ν, ἀμείνων 

(ᾳ. ἀμείνονος 

Ἐ 

᾿ἀεικής, ἐς ἈΠΒΘΘΙΏΪΥ 

(ἀ-ρεικεσ-) 

ΒΙΝΟΑΌΤΙΑΚ 

ΝΕστ. ΜΑΒΟ, ΑΝ ἘῈΜ. ΝΕῦτ. 

ἄμεινον ἀεικῆς ἀεικές 

ἀμείνονος ἀεικέος ἀεικέος 
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732] 

Ν.Α.Υ. 
αΡ 

Ν, Ὑ. ἀμείνονες [ους} 

α. 

ΝΥ. 
α. 

᾿α᾿πκὸ 
ἀμείνονι 

ἀμείνονα 

ἄμεινον 

ἀμείνονε 

ἀμεινόνοιιν 

ἀμεινόνων 

ἀμεινόνεσ(σ)ι (ἀμεινόνεσ(σ)ι"᾿ 

ἀμείνοσι 

ἀμείνονι 

ἄμεινον 

ἄμεινον 

ΡΌΑΙ, 

ἀμείνονε 

ἀμεινόνοιιν 

ΡΥΞΚΑΙ, 

ἀμείνονα “ 

ἀμεινόνων 

᾿ ἡ ἀμείνοσι, 

ἀμείνονας [οὐς] ἀμείνονα 

πᾶς 

παντός 

παντί 

πάντα 

πᾶς 

πάντες 

πάντων 

πάντεσ(σ)ι 

πᾶσι 

πάντας 

μέλας 

μέλανος 

μέλανι 

μέλανα 

μέλαν 

ΒΙΝαῦΙΔΚ 
πᾶσα 

«ΖΞ 
πάσης 

πάσῃ 

πᾶσαν 

πᾶσα 

ὉΌΑΙ, 

(Νο οι) 

ΡΙΌΒΑΙ, 

΄ 

πασαι 

ΠΟΜΕΒΙΟ ΑΒΕ Κ 

ἀεικέι 

ἀεικέα 
} 

ἀεικές 

53 ’ 

ἀεικέε 

ἀεικέοιιν 

εικέες ῶ.- 

᾿ ἀεικέων 

ἀεικέ(ε)σ (σ) . 

᾿ ᾿ 
, ἄεικεας 

ΘΤΕΜΒΊ ΙΝ ντ ΑΝῸ ὅν δ 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν 4]1, ΘΥ̓ΘΥῪ 

(παντ-, παντια-, παντ-)} 

πᾶσάων [έων, ὧν] 
ΜΡ, 

πᾷσησι 

πάσῃς 

πάσας 

ΒΙΝαΑΌΤΑΒ 

μέλαινα 

μελαίνης 

μελαίνῃ 

μέλαιναν 

μέλαινα 
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μέλας, μέλαινα, μέλαν ΟἾΔ Κ, δες 

(μελαν-, μελανια-, μελαν-)} 

ἀεικέι 

ἀεικές 

ἀξικές 

γῇ 

ἀεικέε 

ἀεικέοιιν 

ἀεικέα 

ἀεικέων 

ἀεικέ(ε)σ(σ)ιι 

» ΄ 

αεικεα 

πάντα 

πάντων. 

Ι πάντεσ(σ)ιἱι 

πᾶσι 

πάντα 

μέλαν 

μέλανος 

μέλανι 

μέλαν 

μέλαν 



ΤΙΒΒΕΟΌΙ ΔΒ ΑΘ ΒΟΤΙΝΕΒ 

ὉΤ ΑΙ, 

Ν, ΟὟ. μᾶανε. μελαίνα 

α. ἢ. μελάνοιιν μελαίνῃιν 

ΝΕ ῬΡΙΤΑῚ, 

Ν.. μέλανες μέλαιναι 

'Ε, μελάνων μελαίναων [έων, ὧὥν] 

μελάνεσ(σ)ι μελαίνῃσι 
1), ἜΝ 

' μέλασι μελαίνῃς 

,.Ἀ. μέλανας. μελαίνας 

Ιττορῖ!δγ Αἀ͵θοῖίνεθ. 

133. μέγας, μεγάλη, μέγα συθϑδῦ, ἸᾶγρῸ 

(μεγα-, μεγαλο-, μεγαλᾶ-, μεγαλο-) 
ΒΙΝΟΑΘΤΙΑΒ 

Ν. μέγας μεγάλη 
(. μεγάλου, οιο μεγάλης 

ἢ. μεγάλῳ μεγάλῃ 

Α. μέγαν μεγάλην 

Υ. μέγα(9) μεγάλη 

ῬΌΑΊΙ, 

Ν. Α. Υ. μεγάλω μεγάλα 

α. Ὁ. μεγάλοιιν μεγάλῃιν 

ῬΨΌΞΑΙ, 

Ν. ΨΚ. μεγάλοι μεγάλαι 

(. μεγάλων μεγαλάων [έων, ὧν] 

Ὦ. μεγάλοισι, οις μεγάλῃσι, ἢς 

Α. μεγάλους μεγάλας 

πολύς, πολλή, πολύ τη 0}, ΤΕΥ 

(πολυ-, πολερ-; πολεᾶ-; πολυ-, πολερ-) 

ΒΙΝΑΌΙΑΒ 

Ν, πολύς [πουλύς]} πολλή 

(. πολέος πολλῆς 

1). πολέι πολλῇ 

Α. πολύν {πουλύν] πολλήν 

Ὑ, πολύ(9) πολλή 

ῬΌΑΙ, 

(μοΠ6) 
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[733 

μέλανε 

μελάνοιιν 

μέλαγα 

μελάνων 

μελάνεσ(σ)" 

{ μέλασι 

μέλανα 

᾿ς μέγα 

μεγάλου, οιο 

μεγάλῳ 

μέγα 

μέγα 

μεγάλω 

μεγάλοιιν 

μεγάλα 

μεγάλων 

μεγάλοισι, οις 

μεγάλα 

πολύ [πουλύ] 

πολέος 

πολέι 

πολύ [πουλύ] 

. πολύ 



734. 740] ἨΗἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΡΙΌΜΑΤ, 

ΝΟΙ͂Ψ. πολέες πολλαί πολέα 

(. πολέων πολλάων [ἔων, ὧν πολέων 

1.0. πολέ(ε) σ(σ)ι πολλῇσι, ἢς . πολέ(ε)σ(σ)ιι 

Α. πολέας [πολῦς] πολλᾶς πολέα 

134. 1π δααιύοι ὅο {88 ἸΤΤΘρ Δ] ΤΟΥΤᾺ πολύς, πολλή, πολύ, [676 

15 ΔποΟῦΉ Σ᾽ Του (πολλός, ἡ, όν) ΟΥ 0818 δα]θοῦνο ὑυΒ10 ἢ 18 ΤΟΡῸΪΔΙ 

δη8 ἀθο]1η6α 116 καλός, ἡ, ὅν ({21).ὄ 

Ῥοοϊοηβίοῃ οὗ Ῥατσγίϊοῖ ρ]68 

1356. ΑἹ] το 16 8 ραββῖγβα ρδυϑοῖρ]θ8, δχοθρὺ ὑμοβθ οὗ 186 . 

Βυβϑὺ ἃπ Βθοομα δουϊδϑῦ ῬΆΒΒ1Υ6, 816 460]1η664 116 κἂλός, ἡ, όν (121). 

1306. ΑἹ] δοῦν ραγυοῖ0168 (Θχοθρῦ ὑπὸ ρουΐθοῦ, 744) δια Ὀούα 
Βιβδῦ δμᾷ βθοομᾷ ϑοχιϑὺ ρϑββῖνθ ρῬδυύοῖρ]θ5Β μᾶνθ ϑίθιὴβ ἴῃ -ντ. 
ΤῊΘ τηδβοῦ]πθ 8η8 πϑαῦθι 816 οὗ {86 ἐμπιτᾶ ἀθοϊθηβίοῃ, ὑΠ6 ἔϑταὶ- 

᾿ Ὠ]Ὲ6 ΟΥ ὅδ ἢγχϑύ, 

131. ΤῊΘ νοοαῦνθ οἵ ραχύϊοίρ]θβ μ88 088 βϑτὰβ ἔοττα 85 [86 
Ποχηϊηδῦϊν. : 

138. ῬΑΥῸΟΙΡΙΘΒ 10 βύθιῃβ ἴῃ οντ ἀ58}}ν μνθ ὕΠ6 ΠΟΙΆΙΠδθνΘ 
ΒΙΠΡΊΌΪΔΙ ΤηΘ 80.186 ἴῃ -ων, ἃ8 γέρων 092, 

, 789, Βαὺ 086 ργθβϑηῦ δῃηα βθοομᾶ δουϑῦ Οὗ -μὲ γ 6108 (διδούς, δούς), 
ΘΔ 411 βίβθῃιβ ϑῃαϊηρ ἴῃ ἀντ, ἐντ, υντ, 841 ς, 1086 ντ (613), δηᾶ 
Ἰθησύηθη {86 φρυθοθαϊηρ Ὑ 761 (ΕἸ ΠΡ ους, ἂς, εἰς, ὕς 601). ΤΠΘ 

αἀαύϊνθ ρυσϑὶ οὗ [686 βύθιωβ 15 51121]80]γν Του θ6α. 

140. ῬΑΙῚΙΟΙΡ168 Ὑγι δ βύθιῃϑ 1 οντ, ΘΠ ]ηρ᾽ 1Π -ων, ουσα, ον 1Π Π6 
ΠΟΙΆΙΉΔΟνΘ ΒΙΠΡΌΪΔΙ: 

λύων, ουσα, ον ἸΟΟΒΙΗρ,, Το Ιηρ' 

(λνοντ-, λνοντια-, λυοντ-ῦ 

ΒΙΝΟΌΤΑΒ 

Ν. Ψ. λύων λύουσα λύον 

(. λύοντος λνούσης λύοντος 

1). λύοντι λνούσῃ λύοντι 

Α. λύοντα λύουσαν ᾿ λύον Γ 

ῬΌΑΙ, 
Ν. Α.Ὀ Ψ. λύοντε λνούσα λύοντε 

α. Ὁ. λνόντοιιν λνούσῃιν λυόντοιιν 
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ῬΕΟΙΕΝΒΙΟΝ ΟΕ ΡΑΒΤΙΟΙΡΙΕΒ [741 

ΡΙΌΒΑΙ, 

ἽΝ. Ὑ. λύοντες λύουσαι λύοντα 

α. λυόντων. λυούσάων [έων, ὧν] λυόντων 

9. λυόντεσ(σ)ι, λύουσι λυούσῃσι, λυούσῃς λυόντεσ(σ)ι, λύουσι 

Α. λύοντας λνούσας λύοντα 

141. ῬΑΥΙΟΙΡ]68 ἢ βύθιηβ 1} οντ, ἀντ, ἐντ, υντ, ΘΠΔΙῺρΡ 1 ς 

[ἢ [86 ποΙῃϊηδῦγα ΒΡ ]8. ΤηΦ ΒΟ. 126 : 

ῬΒΕΒΕΝΤ ΡΑΒΤΙΟΙΡΙ(Ε : διδούς, οὖσα, ὁν οΊν]ηρ 
(διδοντ-, διδοντια-, διδοντ-)} 

ΒΙΝαῦ ΑΒ 

ΜΑΒΟ. ΕῈΝ. ΝΕστ. 

Ν. Υ. διδούς διδοῦσα διδόν 

(ᾳ. διδόντος διδούσης. διδόντος 

15. διδόντι διδούσῃ διδόντι 

Α. διδόντα διδοῦσαν ᾿ διδόν 

141, : 

Ν. Α. Ὗ. διδόντε διδούσα διδόντε 
(. 1. διδόντοιιν διδούσηιν διδόντοιιν 

ῬΙΑΒΑΙ, 

Ν, Ὗ. διδόντες διδοῦσαι διδόντα 

ᾷ. διδόντων διδουσάων [έων, ὧν διδόντων. 

Ῥ {διδόντεσ(σ)ι {διδούσῃσι ΠΗ μα χὰ 

᾿ διδοῦσι ᾿ | ὶ διδούσῃς διδοῦσι 

Α. διδόντας διδούσᾶς διδόντα 

ἈΑΟΒΙΒῚ ΡΑΒΤΙΟΙΡΙΕ : λύσας, σα, αν μανὶηρ ἸορΒβοᾶ 
(λυσαντ-, λύσαντια-, λῦσαντ-) 

ΞΒΙΝΑ ΙΑ Ὲ 

ΜάΑβσ. ΕῈ ΜΝ. ΝΕυτ. 

Ν, Υ. λύσας λύσασα λῦσαν 

6. λύσαντος λυσάσης λύσαντος 

Π. λύσαντι λυσάσῃ λύσαντι 

ΙΑ. λύσαντα λύσασαν λῦσαν 

ΘΡΌΑΣΙ 

Ν. Α. Ὑ. λύσαντε λυσάσα λύσαντε 
α.1ὴ. λυσάντοιιν λυσάσῃιν λυσάντοιιν 
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142-143] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

ΡΌΚΑΙ, 

ΝΥ. λύσαντες λύσασαι λύσαντα 

α. λύσάντων λυσᾶσάων [έων, ὧν] λυσάντων 

Ὀ [ λυσάντεσ (σ)ι λυσάσῃσι λυσάντεσ(σ)ι 

“ Ἰλύσᾶασι λυσάσῃς λύσασι 

Α. λύσαντας λυσάσας λύσαντα 

7142, ἈΑΟΒΙΒΥ ΡΑΒΒΙΝΕ ῬΑΞΠΤΙΟΊΡΙΒ 

λυθείς, εἶσα, ἐν (Πανίπρ Ὀ66}) Ἰοοβοᾷ 
(λνθεντ-, λυθεντια-, λυθεντ-) 

“ΒΙΝαΌΣ ΔΒ 

ΜΈ ΑΒΟ. ἘῈΜ." ΝΕσΤ. 

Νν. λυθείς λυθεῖσα λυθέν 

α. λυθέντος λυθείσης. λυθέντος 

2. λΔλυθέντι λυθείσῃ λυθέντι 

Α. λυθέντα λυθεῖσαν λυθέν 

ΘΌΑΛΙ, 

Ν, Ὁ. . λΔυθέντε λυθείσᾳ λυθέντε 

α,. Ὁ. λυθέντοιιν ο΄ λυθείσῃιν λυθέντοιιν 

“ ΡῬΕΌΒΑΙ, 

Ν, , λυθέντες λυθεῖσαι λυθέντα 

(. λυθέντων λυθεισάων [έων, ὧν] λυθέντων 
Ὀ λυθέντεσ (σ)ι λυθείσῃσι λυθέντεσ (σ)ι 

᾿ Ἰλυθεῖσι λυθείσῃς ᾿ λυθεῖσι 

Α, λυθέντας ες λυθείσας λυθέντα 

143, ΞΕΘΟΟΝΡ ΑΟΒΙΒῈ ΑΟΤῚΨΕ ῬΑΞΚΤΥΙΟΙΡΙῈ 

δύς, δῦσα, δύν μανΐπρ Θηὐοχϑᾶ 
(δυντ-, δυντια-, δυντ-) 

ΒΙΝαῦΧΑΚ 
ΜΑΒοΟ. ἘῈΜ. ΝΕΥΎ. 

ΝΥ, δῦς δῦσα δύν 

(. δύντος δύσης ' δύντος 
0. δύντι δύσῃ δύντι . 
Α. δύντα δῦσαν ΕΣ δύν 

ΘΌΑΛΕΙ, 

Ν,. Α.Ὗ. δύντε δύσα δύντε 

α, 1. δύντοιιν δύσῃιν δύντοιιν 
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ΕΟ ΈΝΒΙΟΝ ΟΕ ῬΡΑΒΤΙΟΙΡΙΕΒ [744 

Ῥευῦπαι, 

ΝΥ. δϑδύντες ᾿ δῦσαι - δύντα 

α. δύντων δυσάων [έων, ὧν] δύντων 
δύντεσ(σλι δύσῃσι [ δύντεσ (σ)ι 

| δῦσι | δύσῃς , ὶ δῦσι 

Α. δύντας ͵ δύσας δύντα. 

Ῥοσίοος Αοξΐνα ῬδΧΓΈΙΟΣΡ 68 

144. Ῥοτιίθοου δοῦλσγθ Ῥϑυῦ1010168 Πᾶν βύθιηβ 1ῃ (κ)οτσ.0 ΤΠΟΒ6 
ὙΆΪΙΟΙ ΒᾶΥΘ κ ἅ16 ο]164 ἢχδὺ ρογίθοῦβ, ὕμοδθ ψιουῦ κ Βθοομᾷ 

ΡῬου θοῦβ. ' 

λελυκώς, υἷα, ός Ὠδν]ηρ' Ἰοοβοᾶ 

(λελνυκοτ-, λελυκυσια-, λελνκοτ-) 

ΒΙΝΟΌΥΙΑΚ 

ΜΑΒΟ. ἘΈΜ. ΝΕυτ. 

ΝΥ. λελνκώς λελυκυῖα λελυκός 

(. λελυκότος λελυκυίης λελυκότος 

ἢ). λελνκότι λελυκνίῃ λελυκότι 

Α. λελνκότα λελυκυῖαν λελυκός 

ΤΑΙ, 

Ν. Α. . λελνκότε λελνυκυία λελυκότε 

α. ἢ. λελυκότοιιν λελνκνίηιν λελυκότοιιν 

ὴΡΙΌΒΑΙ, 

Ν. Ὑ. λελυκότες λελυκνῖαι λελυκόται 

6, ἢ, λελυκότων λελυκνιάων [έων, ὧν] λελυκότων 

ἊΝ ΐ λελυκότεσ(σ)ι {λελνκνίῃσι λελνυκότεσ(σ)ι 

᾿Π ἡ λελνυκόσι Ἰ λελυκνίῃς λελυκόσι 

Α. λελυκότας λελνκυίας λελυκότα 

εἰδώς, (ε) ἰδυῖα, εἰδός Κηονϊηρ᾽ 

(Εειδεοτ-, ε(εδιδευσια-, ξειδρεοτο) 

ΒΙΝΑΌΣ ΑΙ 

. ΜΑΒΟ. ἘΕῈΜ. ΝΈσΤ. 

ΝΥ. εἰδώς (ο) ἰδυῖα εἰδός 

(ᾳ. εἰδότος (ε) ἰδυίης εἰδότος 
Ώ. εἰδότι (ε) ἰδνίῃ εἰδότι 

Α, εἰδότα (ε)ἰδυῖαν εἰδός 
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78: ἨΗΟΜΈΕΒΙΟ ΘΕΈ Κ 

ΌὍΧΑΙ, 

Ν. Α.. εἰδότε (ε)ἰδυίᾷ εἰδότε 

(α. εἰδότοιιν - (ε)ἰδνίῃιν εἰδότοιιν 

ΡΙΒΠΑΙ, 

Ν,Ὗ. εἰδότες (ε) ἰδυῖαι εἰδότα 

.(. εἰδότων (εἰδυιάων [έων, ὧν] εἰδότων 
Ῥ. εἰδότεσ (σ)ι (οἰδνίῃσι εἰδότεσ (σ)ι 

εἰδόσι (ε) ἰδυίῃς εἰδόσι 

Α. εἰδότας (ε) ἰδνίας εἰδότα 

ΝΟΤΕ 1. --- λελυκώς, υἷα, όὀς ἄοε5 ποὺ ΟΟΟῸΣ 1 ΗΟΙΉΘΥ, 8π4 ὑμοῖθ 816 
ΟΙῪ ἴον ἢσϑῦ ρογξθούβ πὶ Ἡοσλοῦῖο αγθθκ. ΓῊΘ ζοσγταβ οὗ ὑπὸ γβὺ Ῥ6ῖ- 

θοῦ Ῥδυγυ!οῖρ]6, 8ἃ85 ρίνϑῃ δου 8.6 ΘοιΏτ ΟΣ 1 ἰδῦθυ (τοῖς. 
ΝΟΤΕ 2. --- Ῥογξθοὺ ρδτυϊοῖρ]ο5. ἅτ οἔύθηῃ 46] 64 1 ὦ Ἰηδύθδά οὗ ὁ 

ἀβτουρῃοαῦ; δη8 αὖ ὑΐτηθ8 δῃᾷ ἴπ -ων, τ-ουσα, -ον 8η4 ἃτ6 ἰηβοοῦθα τ 1ν 
ὍΒ6 βᾶτπθ ΘΠ] ΡΒ 88 ὑΠ6 Ῥσϑδϑηῦ ῬΑΙ]Ο1)016. 

145. Ῥαυν1Ο1}0165 οὗ οομύτδοῦ νοῦ ρ5, 990--944 (ᾳ51.4}}γ 16 δ ἀπ οου- 
ὑγαοῦθα) ἃ.6 4601166 1 ΘΙ Θοηὐταοῦθα ἔΟΓῚ5 85 ἔΟ]]ΟΒ : 

τὶμῶν, οὔσα, ὧν (τ᾿μάων, άουσα, ἄον) ΠΟΠΟΙΏρ' 
-- ἮΝ - - (τῖμαοντ-, τῖμαοντια-, τῖμαοντ-) 

! ΒΙΝΑΌΙΑΞ 

ΜΑΞΒΟ. ΕῚΜ. ΝΕΟΤ. 

Ν, Ὑ. τιμῶν τιμῶσα τιμῶν 

α. στῖἰμῶντος τμώσης τὶμῶντος 

Ὦ. τἰμῶντι τιμώσῃ τιμῶντι 

Α. τιμῶντα τιμῶσαν τιμῶν 

ΌΌΑΛΙ, 

Ν. Α. Υ. τἰμῶντε τιμώσᾷ τὶμῶντε 

α.}Ὁ τὶμώντοιιν τιμώσηιν τὶμώντοιιν 

ῬΕΌΞΠΑΙ, 

Ν. Υ. τιμῶντες τιμῶσι. . ᾿ς φὶμῶντα 

ᾳ. τἰμώντων τὶμωσάων [έων, ὧν] τιμώντων 

Ῥ τἰμώντεσ(σ)ι τιμώσῃσι τὶμώντεσ(σ)!ι 

᾽ΠῚ τἱμῶσι τιμώσῃς τιμῶσι 

Α. τὶμῶντας τὶμώσας τἱμῶντα 
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ποιῶν, εὖὗσα, εὖν (έων, ἔουσα, ἔον) 

(ποιεοντ-, ποιεοντια-, ποιεοντ-) 

ΒΙΚαῦ ΑΚ 

ΜΑΒσ. ἘῈΜ. Νευτ. 

Ν. . ποιῶν ποιεῦσα “ποιεῦν 

(. ποιεῦντος ποιεύσης “ποιεῦντος 

}. ποιεῦντι ποιεύσῃ ποιεῦντι 

Α. ποιεῦντα ποιεῦσαν ποιεῦν 

ὍΌΑΙ, 

Ν. Α. . ποιεῦντε ποιεύσᾶ ποιεῦντε 

α. . ποιεύντοιιν ποιεύσῃιν . ποιεύντοιιν 

ῬΕΌΒΑΙ, 

Ν, . ποιεῦντες ποιεῦσαι ποιεῦντα 

(. ποιεύντων ποιευσάων [έων, ὧν} “ποιεύντων 

Ῥ ποιεύντεσ(σ)ι [ποιεύσῃσι ποιεύντεσ (σ)ι 

ὶ Ι ποιεῦσι Ἰ ποιεύσῃς ποιεῦσι 

Α. ποιεῦντας ποιεύσας ποιεῦντα 

146. ΤΊ Ῥδυῦϊο1}}188 Οὗ το οοπύγϑοῦ νυ 8 (848 χολόω ἀΉΘ6Υ) Θμα 
1) -ῶὧν, οὖσα, οὖν (88 χολῶν, χολοῦσά, χολοῦν) 1) ὕῃ6. ΠΟΙ Πδὕϊγ6 51}- 

ΒΌΪΑΥ, 88 ἃΥ 6 αα108 ΤΘΡῸΪ81 1 ὑΠι61} ἀ οι θηβίοι, [μ86 ρϑηϊεῖνο Ὀθὶηρ 

χολοῦντος, χολούσης, χολοῦντος ; ὕη8 ἀδΔ.γ6 Ῥοίηρ χολοῦντι, χολούσῃ, 

χολοῦντι, ΘΟ. 

Οσοπηρδτίβοη οἱ Αἀ͵θοξῖνεβ 

141. Μοβὺ δα͵θούνϑ ἔογύτῃ {61} Θοιηραγϑύϊνοβ Ὧν δα ἀϊηρ᾽ -τερος, 
ἢ; ον, χα 861} Βρθυ]δύϊν 8 ὈΥ Ἄβαιηε “τατος, ἡγ ον ἴο [86 δὔθιῃ οἱ 

[6 τη 5010} 8 ῬΟΒΙΪγΘ. 

1435. 16 16 ρϑῃῦ]ὺ Οὗ 06 βύθῃι 15 Ἰοῃρ Ὁγ δῦσα ΟΥ ροβὶθϊοι 

(622), ὑμ8 βύβθην ἔον 16 δοιῃρδιδῦνθ ἃπα Βα ρϑυ]αῦνθ Υϑιη81}8 Ὁπ- 

ομδηρθᾶ. ΤῈ 1ὖ 15 Βῃογῦ, 1 15 ΤΘΡΪΑΥΙΥ ἸΘηρύ ΒΘ θα, ο ὈΘοοτηϊηρ ὦ. 

149. ἘΧΑΜΡΙΕΒ 

οϑιδυο Οοριραν αν 56 διρογίαίυο 

πιστός (πιστο-) ἰαϊυητα], ὑγαβυσουθην πιστότερος πιστότατος 

μαλακός (μαλακο-) δοῖ, σο 016 μαλακώτερος μαλακώτατος 

180. ΤῊ ἀθοϊθῃβίοη οὗ ΘΟΙΠΡΘΙΔΟΥΘΒ 81) ΒΌΡΡΘΥἸ Δ γ 85 18 ΒΌΔΙ]Υ͂ 

{86 ΤΘΡΌ]ΔΙ σόν] ἀθο θη 510 1. Οὗ δα]θοίίζνϑϑ, ἃ8 καλός, ή, όν (121). 
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751. γ55] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΒΕ 

151, ϑοιὴθ ϑα]θουινθϑ, ΤΙ ὕμοβϑθ ἴῃ τ-τὺς 86 -ρος, ἔογττωῃ [86 

οοιη ταν δηα βυρουϊαύῦννο Ὁ ΟμδΗρΡΊηΡ ὕπ686. ϑμαϊηρδ ἴο -ἰων, 

τιον ἕο {Π6 ὀουηρδτῦνο, θα ἴο -ἰστος, ἡ; ον ἔου' [8 βου] δῦνο. 

52. 

ἡδύς πυροῦ 

αἰσχρός Β,δΙΛΘ ΓῺ] 

οβιὶϊυο 

ἘΧΑΜΡΙΈΕΒ 

Οοηιραγαξίυε 

ἡδίων, ἥδιον ϑνγθϑίθυ 

αἰσχίων, τον ΙΠΟΥ6 5. δτη 610] 

Θερογίαϊξιυσ 

ἥδιστος, ἡ, ον σγοοίθοῦ 

αἴσχιστος, ἡ, ον τηοϑὺ 

5, δτα 6] 

1508. ΤΠ6 οοχηρατγούνα οὗ ὕπϑβθ δα]θούννϑβ 15. 4θο θα 1.6 ἀμεί- 

νων, ον (791), Φηα [86 βυρθυϊδίνο 116 κἄλός, ἡ, ὄν (7121). 

164, ΤΠι6 πηοϑ ᾿τηρογύδῃ 8.588 Οὗ ᾿ΤΤΘΡΊ]ΔΤ ΘΟΙΏΡΑΥΊΒΟΩ 816: 

1) 

| 
2) 

ἱ 
5) 

10) 

οείξυο 

ἀγαθός ροοᾶ, ὈτδνΘ, 

ΠΟὮ]6 

κρατύς (κραταιός, ή, 

κρατερός, ή, όν (καρ- 

τερός) ῬΟΎ ΘᾺ] 

κακός, ή, όν δᾶ, 

σον τ] Ὺ 

καλός, ή, ὄν ᾿οαυΐ!- 

ἴα], ΠΟ 16 

μέγας ἸαγρῸ, τηϊρ ὺν 

μῖκρός 5128}, ὑ1π 

ἐλαχύς 50}18}], ὑ1}}Χ7ΧὉ 

ὀλίγος 5118}}, [6 ὉῪ 

πολύς ΤηΌΟἢ, ΔῊ 

φίλος ἄθδυ, Ἰου]Υ 

ὀνὴ Ῥονγοῦ} 

Οοηιραγαϊυς 

ἀρείων, ον 

ἀμείνων, ον 

βέλτερος, ἡ, ον 

λωίων, ον (λωίτερος, ἡ; 

ΩΝ - 

φέρτερος 

κακίων, ον (κακώτερος) 

ἥσσων, ον 

χείρων, ον (χειρότερος) 

(χερείων, ον) 

καλλίων, ον 

μείζων, ον (μέζων, ον Ὁ) 

μείων, ον 

ἐλάσσων, ον 

ὀλείζων, ον (ὀλίζων, ον) 

πλείων, ον (πλέων, ον) 

φίλτερος, η, ον (φιλίων, 

ον) 

Θμρογίαϊυο 

ἄριστος, ἡ, ον 

κράτιστος (κάρτιστος) 

φέρτατος {(φέριστος) 

κάκιστος, ἡ, ον 

ἥκιστος, ἡ; ὃν 

κάλλιστος, η, ον 

μέγιστος, ἡ; ον 

ἐλάχιστος, ἡ, ον 

ὀλίγιστος, ἡ, ον 

πλεῖστος, ἡ, ον 

φίλτατος, ἡ, ον 

δῦ. βοτηθ δα]θούῦννϑ 40 ποῦ ΟΟΟᾺΙ ἴῃ ὅπ Ῥοβιῦνθ. ΤΉΘΙΣ σΟμ- 

Ῥαγῦϊνϑβ φημ βρ νυ] ον 65 816 ξουτη θα ἔτοτη ὈΤΘΡΟΒΙ Π]0η5, Δα ν6 108, 
γΘΓΌΒ, ΠΟΙΒ, δα ῬΤΙΟΠΟΊΏΒ. 
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ΟΟΜΡΑΒΙΒΟΝ ΟΕ ΑἸ ΕΒΟΤΙΥΈΜΝ, ΝΌΜΕΒΑΙΒ [756-757 

- 50, ΤῊΘ οοτηραχζαῖϊνα δα ΒΌρΘε]αὔγ8 ΤΠΔῪ ΘΧΡΥΘΒΒ ΤΩΘΙΘΙΥ͂ ἃ 
ΒΙΡῊ ἄθρυθθ οὗ π6 αυδλύν, πιύμουῦ δηΥ ἰᾶθα οὗἨ σοτρατβοι Ὀθιηρ 

ἰῃγοϊνθᾶ, δα οὖ ὑτὴ65 τῆν ἱπαϊοωῦθ ΒΙΤΌΡΙν ΟΠδυδούουϑῦ]0 ΟΥ 

Ῥοββθββίοῃ. 

ΝΙΠΙΡΙΔ]18 

167: ΓΘ το ΙΗ ΘΙΆ15 ΟΙΘ ἃ8 ΤΟ]]Ο 5: 

᾿ ὦ ' μαὶ 

ῷ ο τ  ὅι 

10 

11 

12 

18 

14 

15 

10 

17 

18 

19 

20 

21 

90 

40 

δ0 

600 

70 

80 

90 

ΟΑΈΡΙΝΑΙΒ 

εἷς, μία (ἴα), ἕν 

δύο (δύω) 

τρεῖς, τρία 

τέσσαρες (πίσυρες), 

τέσσαρα 

πέντε 

ἐξ 
ἑπτά 

ὀκτώ 

ἐννέα 

δέκα 

ἕνδεκα 

δ(υ)ώδεκα, δύο καὶ δέκα 

τρεισκαίδεκα (τρεῖς καὶ 

δέκα) 

τεσσαρεσκαίδεκα 

πεντεκαίδεκα 

ἑκκαίδεκα 

ἑπτακαίδεκα 

ὀκτωκαίδεκα 

ἐννεακαίδεκα 

εἴκοσι (ἐείκοσι) 

εἷς καὶ εἴκοσι (εἴκοσι 

καὶ εἷς, εἴκοσιν εἷς) 

τρνήκοντα 

τεσσαράκοντα 

πεντήκοντα 

ἑξήκοντα 

ἑβδομήκοντα 

ὀγδώκοντα 

ἐνενήκοντα (ἐννήκοντα) 

ΟΕΡΙΝΑΙΒ 

πρῶτος, ἢ, ον 

δεύτερος, ἡ, ον 

τρί(τα)τος, η, ον 

τέταρτος (τέτρατος), Ἴ, ον 

πέμπτος, ἡ, ον 

ἕκτος, ἢ, ον 

ἕβδομος (ἑβδόματος), η, ον 

ὄγδοος (ὀγδόατος), ἡ, ον 

ἔνατος (εἴνατος), ἡ, ὁν 

δέκατος, ἡ, ον 

ἑνδέκατος, ἡ, ον 

δ(ν)γωδέκατος, ἡ; ον 
τρεισκαιδέκατος, ἡ, ον 

τέταρτος (τέτρατος) καὶ 

δέκατος, ἡ, ον 

πέμπτος καὶ δέκατος, η, ον 

ἕκτος καὶ δέκατος, ἡ, ον 

ἕβδομος καὶ δέκατος, ἡ, ον 

ὄγδοος καὶ δέκατος, ἡ; ον 

ἔνατος καὶ δέκατος, ἡ, ον 
΄ 2 ᾿ “ἢ , 

εἰκοστός (ἐεικοστός), ή; όν. 

πρῶτος καὶ εἰκοστός 

τριηκοστός, ἢ ή, ὁν 

τεσσαρακοστός, Ἐ ή, ὀν 

πεντηκοστός," ή, ὀν 

ἑξηοστός,Ἐ ἡ, ὁν 

ἑβδομηκοστός," ή, όν 
2 8 ΄ Ἂς (ἃ ἿΣ ὀγδωκοστός,Ἐ ἤ, ὁν 

ἐνεγνηκοστός, Ἐ ἡ, όν 
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ΑΡΨΥΕΚΒΒ 

ἅπαξ 

δίς, 
τρίς 

τετράκις 

πεντάκις Ἐ 

«ἑξάκις Ἐ 

ἑπτάκις 

ὀκτάκις Ἐ 
3 ΄ 

ἐνάκις 

δεκάκις 

ἐνδεκάκις Ἐ 

δ) ὠὡϑεκάκις 

τρεισκαιδεκ ἀκις Ἐ 

τεσσαρεσκαιδε- 

κάκις Ἐ 

πεντεκαιδεκάκις Ἐ 

ἑκκαιδεκάκιςἙ 

ἑπτακαιδεκάκις Ἐ 
] ΄ 

οκτωκαιδεκάκις 
3 ΄ ΕΞ 

ἐγνεακαιδεκάκις 

εἰκοσάκις ᾿ 

εἰκοσάκις ἅπαξ 

'τριηκοντάκις Ἐ 

- τεσσαρακοντάκις 

πον 

πεντηκοντάκις Ἐ 

ἑξηκοντάκις Ἐ 

ἑβδομηκοντάκις 

ὀγδωκοντάκις Ἐ 
3 ; ΄ Ε 

ει ἘΡενκογτακις 



Ἴ 60] 

100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 

ος 800 
ς 900 
1000 

2000 
8000 

τ ΤΟΟΟῸ 

20,000 
100,000 

758. 

εἷς, μία, ἕν ΟΠ 6 

(ἕν-, μιᾶ-, ἕν-) (δνω-, ο-) 

ἷς μία ἕν δύω ᾿ἱπ660]. 

νός μιῆς ενός 

νί μιῇ ἑνί 

ε ᾿ ἑκατόν 

διηκόσιοι, αι, α 

τριηκόσιοι, αι, α 

τετρακόσιοι, Ἐ αι, α 

πεντηκόσιοι, αι, α 

ἑξακόσιοι, Ἐ αι, α 

ἑπτακόσιοι, Ἐ αι, α 

ὀκτακόσιοι, Ἐ αι, α 

ἐνακόσιοι, αι, α 

χίλιοι, αι, α 

δισχίλιοι, αι, α 

τρισχίλιοι, αι, α 

μύριοι, Ἐ αἱ, α (δεκά- 

χῖλοι, αι, α). 

δισμὕριοι,Ἐ αι, α 
ὃ ὅριοι," εκακισμύῦριοι, αι, α 

ΗΟΜΕΕΙ͂Ο ΟΕΒΒΚ 

ἑκατοστός, Ἐ ή, όν 

διηκοσιοστός,Ἐ ἡ, ὁν 

τριηκοσιοστός, Ἐ ἤ, όν 

τετρακοσιοστός,Ἐ ή, ὁν 

πεντακοσιοστός, Ἐ ή, ὀν 

ἑξακοσιοστός, Ἐ ἡ, ὁν 

ἑπτακοσιοστός, Ἐ ἡ, ὁν 

ὀκτακοσιοστός, Ἐ ή, ὁν 

ἐν(νγ)ακοσιοστός," ή, όν 

χιλιοστός, Ἐ ἡ,Ἐ ὁν 

δισχϊλιοστός, Ἐ ἡ, όν 

τρισχϊίλιοστός," ή, όν 

μῦριοστός,Ἐ ἡ, ὁν 

δισμῦριοστός,Ἐ ἡ, όν. 

δεκακισμῦριοστός,Ἐ ἡ, ὁν 

ἑκατοντάκις Ἐ 

διηκοσιάκις Ἐ 

τριηκοσιάκις Ἐ 

τετρακοσιάκις Ἐ 

πεντακοσιάκις Ἐ 
ε 2 3Ξ 

ἑξακοσιάκις 
ε ͵ 
ἐπτακοσιάκις Ἐ 

ὀκτακοσιάκις Ἐ 

ἐνακοσιάκις Ἐ 

χιλιάκις 

δισχτλιάκις Ἐ 

τρισχιλιάκις Ἐ 

μῦριάκις 

δισμῦριάκις 

δεκακισμνυριάκις 

ὈΕΒΟΙΙΕΝΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒἾΕΒΒΥ ΕΟΥΕΒΕ (ΟΔΈΡΙΝΑΙ.Β 

να μίαν ἕν 

δύω ( δύο) ᾿ τρεῖς ', τρία τέσσαρες, τέσσαρα 

(τρε- τρι-) (τεσσαρ-) 

τρεῖς 1 τρία τέσσαρες τέσσαρα 

- τριῶν τριῶν τεσσάρων τεσσάρων 

τρισί τρισί τέσσαρσι τέσσαρσι 

τρεῖς τρία τέσσαρας τέσσαρα 

1769. Τὰ αὐδιίίίοι ἐο ἐπο ἀῦονθ ἔοχιηβ {616 οοοὺσ ὖ {ϊπλ65 ον 
“" [4] - Ψ' ’ 

μία, ἴα (ἰῆς, [7}} ἴοτ ἑνί, ἰῷ; ἕο τέσσαρες, πίσυρες. 

Ῥριβοῦδὶ ῬΖΟΠΟΙΣΠΒ 

760, ΤῊΘ Ῥϑύβοῃϑὶ Ῥσομουμβ 816 αΘ011Πη6 8.5 ΤΟΙ]ΟῪΤΒ : 

Ζ ἐγώ(ν᾽ 1 
Σ “ » ’΄ 3 » ἐμεῖο, μευ (ἐμέο, ἐμεῦ, 

ἐμέθεν) 

ἐμοί, μοι 

ἐμέ, με 

ΒΙΝΟΤΑῈ 

σύ [τὔνη] τοι 

σεῖο, σεο (σέο, σεῦ, σευ, 

σέθεν) 

σοί, τοι [τεΐν] 

σέ, σε 

ΞΞ τρέες, 584, ὅ. 

οδ8 

6, 516, 10 

εἶο, ἕο, (ἕο, εὖ, εὖ, 

ἕθεν, ἐθεν) 

ἑοῖ, οἱ (οἵ) 

ἕέ, ἑ (ἕ, μιν) 



ΝΌΜΕΒΑΙΒ, ΡΕΟΝΟΌΝΒ [761--765 
͵ 

: ΠΌΛΙ, 

Ν, Αα. Υ. νῶι, νώ σφῶι, σφώ : σφωε 

α.). νῶιν σφῶιν (σφῷν) σῷφωιν 

ΡΙΥΤΙΒΑΙ͂, 

Ν.. ἡμεῖς (ἄμμες) ὑμεῖς (ὕμμες) 
(. ἡμείων (ἡμέων) ὑμείων (ὑμέων) σφείων, σῷεων 

(σφέων, σφῶν) 

Ρ [ ἡμῖν (ἄμμι(), ἰὴ (ὕμμι(ν), σφίσι, σφισι 

ΠῚ ἥμιν, ἣμῖν) ὕμιν) (σφι(ν)) 
χὰ [ἡμέας (ἧμας, ὑμέας (ὕμμε) ἀώσι σφε(ας), 

᾿} ἥμεας, ἄμμε) σφάς 

101. ὙΠ6 πουμηϊπιϑύνθ 5 ΠρῸ] Δ: ΟΥ [Π6 ῬΘΥΒΟΏΒ1 ῬΤΟΠΟΊ5 15. 868 

ΟΠ]Υ͂ ἴον ὕδθ ϑ8ῖκθ οὗ θιιρῆδ818 δηα οομ χαβύ, Ὀθ᾽ὴρ οχατ θα πη. 
Οὔ 61 ΘΟΠα].]ΟΏ8. : 

102. ΤΠ6 ΟὈ]]α 6 οᾶ868 ΟὗἨὨ ὑπθ86. ῬΤΌΟΠΟΙΠΒ 816. ΘΠ 116 (658), 
Ῥυὺ 18 [16 ῬΤΟΠΟῸΩ 18 ΘΙ Φὕ16 ὉΠη686 οα885 ΚΘ6ΘΡ ὕμ6}} δοοθηῦ, δηᾶ 

886 ἸΟΏΡΘΙ ξοστηβ οὗ ὕπΠ6 ἢγϑί Ῥθυύβ0ὴ 81:6 ὑπ 6 864, [ΓΒ ὨΔΡΡΘΙ8 
8.5 ἃ ΤΌ]6 ΔΥΘΙ Ῥτθροβιθίοηβ. ΠΘ ἔουσὴβ πιύμουὺ Δοοθηὺ 1 86 
ΘΌονΘ ὕϑ 16 ἃ. 6 Θ0011{10, 

᾿ ἴθ, ὙΠ Ῥχυόποῦῃ οὗ ὍΔ 6 ὑλ|τα ῬΘΥΒΟΙ 18 ΒΟΙΩΘΟΩ688 864 885 ἃ 

τϑῆδσιγθ, ὑμπαῦ 15, ᾿ῦὺ τϑῆθυβ ὅο ὅπ βαθη]Ίθοῦ οὐ ὑπμ6 Ἰϑδᾶϊτῃρ σου οὗ 

8 βθῃῦθῃοθ. 

104, ΤΠ6 ῬοΒβθββίγβ ῬΙΟΠΟΌΏΒ ἃ16 Φουτηθα ἔσοτα 6 βϑύθιῃβ οἵ 

ὍΘ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ῬΤΟΠΟΌΠΒ. 8ηαἃ 4186 ἀθο]]ηθα 1|1κ δα]θοῦσοθ οὐ ὉΠ6 
ψΟΥΘ] ἀθο θη βίοι, ἴ,6. Π1κ6 καλός, ἡ, ὅν (721). 

Ῥοββεβδῖνε ῬΙΌΠΟΙΠΒ... - 

ΘΙΝΕ. ἐμός, ἢ, ὀν ΤΩῊΥ͂, ΕΕΥΝ σός, σή, σόν (τεός, τεή, τεόν) γουτ(8). 

᾿ἑός, ἑή, ἐόν (ὅς, ἥ, ὅν) Β15, Π6γ(5), 108 (ονγ ἢ), [ταγ4, γΟῸΤ ΟΥ̓ ]. 

ὍυαΙ, νωίτερος, ἡ, ον ΟὐΤ(8). σφωίτερος, η, ον ψουγ(5). 

ῬΙΠΒΑΙ, ἡμέτερος, ἡ, ον οὐγ(8). ἀμός, ή, ὁν οὐτ(8). 

ὑμέτερος, η, ον γουτί(8). ὑμός, ή, ὁν γουτ(). 
σφέτερος, η, ον ὑμ61γ(8). σφός, σφή, σφόν ὑπῃοϊτ(8). 

166. ΤῊ6 τηοϑῦ ΘοΙμΊποη ῬΙΟΠΟΊΏ, ὃ, ἧ, τό, 884 ΤΟρΡΌ]ΑΥ]Υ 85. {6 

ἀρῆηϊῦθ δυύ1016 1ῃὶ Ἰαῦθυ αὙΘϑῖκ, 18. ἈΒΌΔ1]Υ Θτη Ιου 66.828 [8 ἀθυποη- 
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766-767] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

βύταϊινθ, θα Βουη Σ Π168 88 ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΟΥ 85 ἃ τϑίδέλνθ Ῥτοηοῦῃ [ἢ 
Ἡοχθυ, 0 18 ἀθο θα 88 ΤΟ] ]ΟΥ͂Β : 

ὁ, ἢ, τό {ῃ15, ὑμαῦ; Π6, 586, Ὁ; ψῆ0, ψΒΐςη, τ ηαῦ 

ΒΙΝΟΌΙ ΑΥΤ 

ΜΑΒΟ. ΕῈΜ. ΝΕσΤ. 

Ν. ὁ ἣ τό 

(. τοῦ, τοῖο : τῆς τοῦ, τοῖο 

Ὁ. τῷ . τῇ τῷ 

Α. τόν τὴν τό 

ΌΑΙ, 

Ν. Α. τώ (τά) τώ 

6. 1). τοῖιν. (τοῖιν) τοῖιν 

ῬΙΙΘΒΑΙ, 

Ν. . οἱ (τοῦ αἱ (ταί) τά 

α. τῶν τάων [τῶν] τῶν 

Ὁ). τοῖσι, τοῖς τῇσι, τῇς τοισι, τοῖς 

Α. τούς - τᾶς τά 

1606. ΤΘ ᾿αὐθηβινθ Ῥτοηοῦῃ 18 ἀθοἸ 66 ὃ5 ΟΠ]: 

αὐτός, ή, ὁ 56], ΒΔ 116 

ΒΙΝαΌΤΙΑΙΝ 

ΜΑΒΟ. ΕῈΜ. ΝΕσΤ. 

Ν, αὐτός ᾿ αὐτή αὐτό 

(. αὐτοῦ, οἷο αὐτῆς αὐτοῦ, οἷο 

1). αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ 

Α. αὐτόν αὐτήν αὐτό 

ΘΌΔΙ, 

Ν. Α. αὐτώ (αὐτώ) αὐτώ 

α. ἢ). αὐτοῖιν (αὐτοῖιν) αὐτοῖιν 

ΡΙΘΕΒΑΥΙ, 

Ν. αὐτοί αὐταί αὐτά 

α. αὐτῶν αὐτάων [έων, ῶν] αὐτῶν 

1ὴ. αὐτοῖσι, οἷς αὐτῇσι, ἧς αὐτοῖσι, οἷς 

Α. αὐτούς αὐτάς τς αὐτά 

167. ΤῊΘ πιοβὺ ἱτπιρονύδηῦ Ἰηὐθυσοραύν ῬΙΌΠΟΌΏ, τίς, τί το] 9 
τοἠίοῖ, 9 ὡὐαΐ 9 65 ὕ.)6 φοαΐθ δοσθηῦ δ᾽ 5. οἡ 6 ἢτβῦ 8γ11816, 
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ῬΒΟΝΟΥΝΒ [768.-.772 

δια ΠΘΥ͂ΘΡ τ ΟΠδΤρΘΒ [86 φοαΐθ ἴο {8868. πῶϑω, ΘΥ 6 ΘῈ [ο]]ονγρᾶ ὉΥ 
οἴδϑι Οσαβ. 

108. ΤῊΘ ᾿Ἰπα 6 ΠΠη1086 τὶς, τὶ 8βοηια (01,6), αὯῳ (016), δογιοίϊιΐηρ, ατν- 

ἐμίησ, α(τ)} 18. 8ΒΡ06116α ἀδηαὰ ἀΘο0|]η64 [Π6 84η10 ὃ8. ὉΠ6 1π᾽ΘΙΡΟΡΘΌΘ, 

Ῥαὺ αἸΠΘΥ 8. ἔσοσα 1 1π ϑοοθηῦ, [86 ̓ Ἰηἀ ρθῆ! ῬΥΟΠΟῸΠ Ὀθίηρ ΔΙ ΤΑΥ͂ Β 
81. ΘΠΟΙ 16, δδ8 ΤῈ, 

169. 1πάρῆπιτο πᾶ Ιηϊοστορσαίῖναε ῬΓΟΠΟῸΠΒ 

τὶς, τὶ ΒΟΙᾺ6 (0η6), ΔΩΥ (0186), βοταϑύμιηρ τἰς, τί, Ἐ8Ο ὃ ΒΟ ἢ δῦ 

ΒΙΝΕΑΌΣΙ ΑΙ 

ΜΑΒΟ. ΑΝ ΕἘΝ. ΝΕυΤτ. ; ΜΆΑΒΟ. ΑΝῚ ΕῈΜ.᾿ ΝΕῦτ. 

Ν. Α. τὶς τὶ τίς τί 

α. τέο (τεῦ) τέο (τεῦ) 

Ὁ. τέῳ (τῷ, τινὶ) ' τέῳ (τῷ, τίνι) 

ἈΑ. τινά τὶ τίνα τί 

ΌΌΑΛΊΙ, 

Ν, Α. τινέ ο΄ σινέ τίνε τίνε 

α. Τὴ. τινοῖιν τινοῖιν τίνοιιν τίνοιιν 

ῬΡΙΌΞΒΑΙ, 

Ν. τινές τινά (ἅσσα) τίνες τίνα 

α. τεῶν τεῶν τέων τέων 

1). τεοῖσι τεοῖσι τέοισι τέοισι 

Α. τινάς ο΄ σινά (ἄσσα τίνας τίνα 

110. ΤῺΘ το]αῦνθ ῬΙΟΠΟΊ,Β 816 ὅς, ἢ, ὅ, Θλα ὁ, ἡ, τό υὐἷιο, τοίου, 

κοὐ αὶ (765), ᾿ορούμου σι 86 1παβῆμιθθ τϑϑῦνθ Ῥτομοῦῃ ὅστις, 

ἥτις, ὅτι (ὅς τις, ἥ τις, ὅ τι) τὐΠοθυθ 7, το] ]ι θυ 67, το]ναξουθγ. 

111. ΤῊ τηοϑὺ ἱτηροτίδηῦ ἀἀθιηοηβύγα 76 ῬΥΟΠΟΌΠΒ ΔΘ οὗτος, 
αὕτη, τοῦτο ἐΠι8, (ἐ) κεῖνος, ἡ; ο ἐδπαΐ, ὁ, ἧ, τό (ᾳβ564α 4180 ἃβ ἃ Τα]δίνθ 
Δα 88 ἃ ῬΘΙΒΟΙΔΙ] φῥτόμοπῦῃ, 705) ἐλ, ἐπαΐ, ΤΊ. 105 ΘΟ ρΟΙΠ6β, 88 

ὅδε, ἥδε, τόδε ; ὅγε, ἤγε, τόγε (ὅ γε, ἥ γε, τό γε), Θὕο. 

112. ΤΉΏ656 ῬΙΟΠΟΊΏΩΒ 816 ἀθο]] θα ἴῃ [868 τηϑῖῃ 1116 Δ] οὔ 88 
οὗ [Π6 νονγϑὶ ἀθοϊθῃβίοη (καλός, ἡ, όν, 1721) ψ1ΓῈ 086 Θχοθρύϊοῃ ὑμαῦ 
86 πιϑαΐθι ποχηϊηδῦιννα 8Π6 δοοιβαῦγθ 5] ΠΡΊ]ΔῚ ΘΠ68 1 -ο 1ηϑὑθδα 

ΟΥ̓ ἴῃ -ον. 
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202 

773..774} ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΒΕ 

118. ποΙαῖνα Ῥσοηοθῃ 

ὅς (ὅ), ἥ, ὅ ὙΠῸ ΜΆΘΗ ἢ τ Βα ἢ 

ΒΙΝαῦ ΑΚ 

ΜΑΒΟ ἘΈῈΜ. ΝΕυΥ, 

Ν. ὅς (ὅ ή ὅ 

6. οὗ [ὅου, ὅο] ἧς [ἕης] οὗ [ὅου, ὅο] 

Ὁ. ᾧ ἧ ᾧ 
Α. ὅν ἥν ὅ 

ΑΙ, 

Ν,ΑΟὟΥ͂. ὦ (ὦ) ὥ 

α. Ὁ. οἷιν (οἷιν) οἷιν 

ΡΙΌΞΚΑΙ͂, 

Ν. οἵ αἵ ἅ, 

6. ὦν ὧν ὧν 

Ὦ, οἷσι, οἷς ἧσι, ἧς οἷσι, οἷς 

Α. οὕς ἄς ἅ 

114. ᾿Ρεπιοηδίζαθίνε ῬσΌΠΟΙΙΏΒ 

(ὃκεῖνος, ἡ, ο ὑμαῦ 

ΒΙΝΑΌΤΙ ΔΕ 

ΜΑΒΟ, ᾿ ἘΈΜΙ. ΝΕστ. 

Ν. (ὃ κεῖνος (ὃκείνη (ὃκεῖνο 

6. (ὃ) κείνου, οἵιο (ὃ κείνης (ὃ) κείνον, οιο 

Ὦ, (ἔ) κεῖνῳ (ὃ κείνῃ (ἢ κείνῳ 

Α. (ὃκεῖνον (ὃ κείνην (ἐδ) κεῖνο 

ῬΌΑΣ, 

ν. (ὃθκείνω ((ὃ κείνω) (ὃ κείνω 

. Ὦ. (δ κείνοιιν ((θκείνοιιν) (ὃ κείνοιιν 

ῬΙΌΞΒΑΙ, 

Ν, (ὃ κεῖνοι (ὃ κεῖναι (ὃ κεῖνα 

α. (ἐλ κείνων (ὃ κεινάων [έων, ὧὥν] (ἐδ κείνων 
Ὦ. (ὃ κείνοισι, οἷς (ὃ κείνῃσι, ἢς (ὃ κείνοισι, οις 

Α. (ἐἔ) κείνους (κείνας (ὃ κεῖνα 

ὅδε, ἥδε, τόδε {}}15 

ΒΙΝΑΌΤΙ ΑΚ 

Ν, ὅδε ἥδε «τόδε 

(. τοῦδε, τοῖοδε τῆσδε τοῦδε, τοῖοδε 



4 Ὁ 

φῳ ᾿ξ Ὁ» 

»ΌΩ “3 

ῬΌΩΣ 

» Ὁ ᾧ 

ΝΟΤΕ. 

τῷδε 

τόνδε 

τῶϑε 

τοῖινϑε 

οἵδε (τοίδε) 

τῶνδε 

τοϊσ(ι)δε 

τούσϑε 

ΜΑΚβΟ. 

οὗτος 

τούτου, οιο 

τούτῳ 

τοῦτον 

Γ 

τούτω 

τούτοιιν 

. οὔτοι 

. τούτων 

. τούτοισι, οιὖς 

. τούτους 

ΡῬΡΕΟΝΟΌΝΒ 

τῇδε 

τήνδε 

ῬῬΌΑΙ, 

(τώδε) 

(τοῖινδε) 

ῬΙΕΌΞΚΝΑΙ, 

αἵδε (ταίδε) 

᾿ πἄωνδϑδε [τῶνδε] 

τῇσᾷ(ι)δε 

τἄσδε 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο ὑ815 

. ΒΙΝΟΤΌΤΙΙΑΒ 

ἘΕῈΜ. 

αὕτη 

ταύτης 

ταύτῃ 

ταύτην 

ΘΌΑΙ, 

(τούτω) 

(τούτοιιν) 

ῬΡῬΙΓᾺΑ1, 

αὕται 

ταυτάων [έων, ὧν] 

ταύτῃσι, ἢ5 

ταύτας 

[775-776 

τῷδε 

τόδε 

τῶϑε 

τοῖινδε 

τάδε 

τῶνϑε 

τοϊσ(ι)δε 
τάδε 

ΝΕΥΤ. 

, τοῦτο 

τούτου, οιοὸ 

τούτῳ 

τοῦτο 

τούτω 

τούτοιιν 

ταῦτα 

᾿ φούτων 

τούτοισι, οἷς ἡ 

ταῦτα 
φ 

-- Τὴ ἀαίέγθ Ρ]υγαὶ οἱ ὅδε, ἦδε, τόδε αὖ {ἰτη65 88 τοίσδεσ(σλι 
Ἰπϑύθδα οὗ τοῖϊσ( δε. 

716. Οοτη ρου πΠα8 οὗ ὅ, ἡ, τό (88 ὁδε, δε, τόδε; ὅγε, ἤγε, τόγε) δἃΥ6 

ἀφο! ηθα 016 88126 885 ὅπ 51}1016 ἔοστὰ (ὁ, ἧ, τό) σι ὑμ6 866]- 

[]Οη81] Ῥᾶγὺ (-γε, -δε, οὕ.) αὐΐδομθᾶ, ἐἈΔβ ὕμ6886. ἃ16 σοι ρουπᾶβ, 
ξουτηθαᾶ οἵ [68 ΒΙΤΏΡ16 ῬΡΥΟΠΟᾺΏΒ δηα [86 ΘΠ ΟΠ} 1105, 6 Υ ἃγ6 ϑοορηύθα 

[86 581586 85 ὕΠ6 5110}}16 Τοστὴ5 σιμοαῦ ὑΠ6 6π0}10105 (δῦ9, δ58). 

7106. ΤῊΘ ᾿παἀϑβηϊῦθ τγϑιϑύῦϊγθ ῬΥΟΠΟῸ (ὅστις, ἥτις, ὅτι) τ ΟΘΌΘ6 

ὐΠιϊοϊιουογ, υὐπαΐθυοῦ, 15. δι Θοτη ρουηα ΟΥ̓ {6 5112}016 τϑ]δίγθ (ὃς, ἥ, 6) 

δια 0886 Ἰηα ΘΠ ηϊ06 τὶς, τὲ, ΘΔ ἢ ραγῦ Οὗ ΜΈΙΟΘΙ 15 ἀθο] ]πθα βοραγδύθι 
(οΙ βοπιθύϊμηθβ ΟὨ]Υ [ἢ Ἰαύῦου ῬυΌ). 
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777. 183] ἨΟΜΕΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

1117. ὅ τι, ἴπρ ἡθαῦου οὐ {86 ᾿Ἰμαθβηϊύα τϑ]αύῦνθ ὈΥΟΠΟΌΏΙ, 18 ὑΠῈ18 

Ῥεϊηὐθα 1η τηοϑὺ ὑοχίβ, ὑμαῦ 1Ὁ τὰν ποῦ Ὀ6 ὀοηδιβοα τ] τὰν 60η- 

7. πούϊοι, ὅτι ἐδαΐ, δοοαιι86, τυ. 

118. ΤῊ6 ἘΘΟΪΡΤΌΟΟΔΙ Ῥσοποῦῃ 

ἀλλήλοιιν, ηιν, οιιν (οἵ) οὔθ δῃούηου 

ΑΙ, 

ΜΑΒΟ. ΕῈΜ. ΝΕυΤτ. 

(. ἀλλήλοιν ἀλλήλῃιν ἀλλήλοιιν 
1). ἀλλήλοιιν ἀλλήλῃιν ᾿ ἀλλήλοιιν 

Α. ἀλλήλω ἀλλήλα ἀλλήλω 

ΡΙΠΚΑΙ, 

(. ἀλλήλων ἀλληλάων [έων, ὧν] ἀλλήλων 

1). ἀλλήλοις(ι) ἀλλήλῃς() ἀλλήλοις (ι) 

Α. ἀλλήλους ἀλλήλας ἄλληλα 

119. ΤῊ18 ῬΙΟΠΟΌΠΝ 15 1806. ΟΩΪΙΥ 10 ὑπ6 ρϑῃϊίνο, ἀαύϊνο, δηᾶ 

ΔΟΟΆΒΑΌΙΤΘ. : 

᾿Αἄνοσθβ 

180. Μοϑὺ αὐθοῖκ δανο 8 16 οἵ ὑσοο]α ΟΥἹΡῚΣ : 

1) Ἰϑοϊαύθα οδβθ- ουτηὴ8 οὗ ποῦμβ, ῬΤΟΠΟΊΏΒ, 8η4 δα]θοῦνϑβ, 

ὙΠΟ} ὈΘοδτη6 ογνγβία ]]1Ζθα ἃ πα 5684 10 ἃπ Δα 0181 οΘΟΠ ΘΟ οΉ. 

2) Αἄἀνβθιθβ ξουτηθᾶ ὈΥ͂ τηθ8η85 οὗ νϑυΐοτιβ βῆ χϑβ (630), ΟΣ τ ΈΙΘᾺ 
ὍΕ8 ΟΥΡῚΊΠ 15 ἈΠΚΠΟΨΏ. 

181. ΤῊΘ τιοϑῦ ΘΟΥΤΠΟΠ ΟΟΟΌΤΤΘΙΗΟΘ Οὗ [Π6 186 οἵ γϑυ]οΟῦ 8. ΟΔ5685 

οὗ {π6 ποῦ, ῬΙΌΠΟυΙ, 8ηα 8α]θούνθ ϑαάνθιθ18.}}}7 15 {πΠ6 ΘΙ Ρ]ογ- 
τηθηῦ ΟΥ̓ ὑ886 πϑαῦύθυ δοουβαύνθ οἵ [Π6 δα]θούϊνθ, 5: ΠΡΊ]ΔΥ ΟΥ Ὁ] 18), 

σι οὐ ψίθμοῦυῦ ὕΠ6 ῬΤΟΏΟᾺΏ τό, τά, ἃ5 δὴ ϑᾶάνϑυρ. Τὴ πραΐοι οὗ 

ΠΟΌΏΒ 8Π4Δ ῬΤΟΠΟΊΏΒ 18 ΒΟΙΠΘΌΙΙΘ5, Ραῦὺ, 1688 ΟΟΙΩΙΠΟΠΪΥ, 868 1η 

186 581η6 ΨΥ. 

182. Α ρτϑαῦ πη. οὗ δᾶγοι 5 Θμα οἰ ἘΠ 6. 1 τω ΟΥ ἷπ -ὡς. 

183. ΤΏΟΒΘ Θμαϊηρ ἴῃ -ὡς 816 ΘαγνΘΓΌΒ ΟἵἨ ΙΠΒΠΠΘΙ, 8η4ἃ 816 

Τοιυη θα ἔσοτα ϑα]θοῦνθβ δηα ῬΤΟΠΟ 5. ΤΉΘΥ μᾶνθ {π6 δοοθηὺ οἵ 

186 ρϑι]ῦνθ ΡΙΌΓΑΙ πθαΐο οὗ 086 ψοτὰ ἔτσοσῃη ΨΈ]ΟΕ [867 Δ.Θ 
Τοστηθά. 
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τὴ ἘΣ ΤΕΥ; 

ΟΟΈΝΕΒ ΟΕ ΤῊ ΡΑΒΤΗΕΝΟΝ ΟΑΕΥΑΤΙΡ ΡΟΚΟῈ ΟΒ ΤΗΕ 
(ΕΕΒΤΟΚΒΕΡ) ἘΒΕΟΘΒΤΗΕΕΌΜ 



ῬΒΟΝΌΤΙΝΒ, ΑὈΥ̓ΕΕΒΒ, ΝΈΒΒΒ [784-.789 

η84, ἘῸΙ {π6 οοτηρατ͵αύϊν οὐ {6586 ΔΌνοΥ 5, [86 πϑαύθα ϑοοιβ8- 

ἶνϑ β᾽ Ὡρπ]δν οὗ [88 οοιαρατγαῦννα οὗ 86 δἀ]θοῦϊνα 18 αϑθᾶ, δῃηα Τὸν 

[86 βιυροι]αῦννα {86 πθαῦθι δϑοοιβοῦννθ ὉὈ]118] οἱ [86 βΒυρου]δῦνγο οὗ 
086 8α7]θοῦνο. 

1856. Αἀγνοιῦ5 οὗ ρΊδοθ ψ 16] θη π -ὦ (8 8. ἔδυνε οὔ618) ἔόστῃ 
[86 οοτηρδγϑύϊνγα ὈΥ δαάϊῃρ -τέρω, διὰ [Π86 Βαρου]αῦνθ ὉΥ δααϊηρ 

-τάτω ἴο [86 βῴθηῃ (628). 

786, ΤΊΘ Ῥτυθροβιθοηβ ΘΙ6 ΟΥΘΊΏΔΙΥ δΔανθιθβ, δα τποϑῦ οὗ 

[Ώθ1ὰ 816 501] 80 πιδϑᾶ ἴῃ ΗΙηΘι. 

181. ἘΧΑΜΡΙῈΒ ΟΕ ΕΟΒΜΑΤΙΟΝ 

ΑΡΤΕΟΥΙΨΕ ΞΓΕΙΔΜΙ ΟΑΟΕΝΙΤΙΨῈ ΡΒΑΙ, ΑΡΥΓῈΒ 
φ 

καλός, ἡ, όν ᾿ κᾶἄλο- καλῶν καλῶς 

κακός, ἡ, όν κακο- - κακῶν κακῶς 

ἄλλος, ἡ, ο ἀλλο. ᾿ ἄλλων ἄλλως 

788. ΤΏ τποϑὺ ἱτπηροτύθηῦ Βα ΠΠχθ5 (680) π8θα τὼ {Π6 ξοττπδύϊου 
οἱ δᾶάνοιῦβ (780, 2) 816: 

1) -ἰ, -σι, -θι, -ου, ἀΘῃμοὔϊηρ᾽ ρίασθ τ}1679. 

2) -θα, -θείν), ἀθῃηούπηρ ρίαοθ τοΐνθγ8. 
8) -θεν, ἀθῃοῦηρ ρίας τὐλθη 66. 

4) -δε (οΟΥἹΡΊΏΔΙ]]Υ δ ΘΏΟ]1016 ῬΓΘΡΟΒΙΌΙΟΙΝ τὸ ΕΠΡΊΒ ἐο), ἀθποῦ- 
1ὴ 0 τ} 1 Ὰ 6}. 

δ) -σε, ἀδποίϊηρ' τὐλτϊἤιογ. 
6) -τε, ἀβηῃούϊρ ἐΐηϊθ. 

7) -τος, ἀδπούίηρ ὠὐἤογ6. 
8) -κα (οΟΥἸΡῚ ὉΠ ΚΠΟΎΨΏ), 85 10 αὐτίκα. 
9) -κας (ΟΥἹἹΡΊΩ ὉΠΟΥ͂), ἃ8 10 ἑ-κάς. 

10) -κις (νἹδ] σϑηθτ]σιηρ', ᾿πἀ 6 ηϊῦ8 τηθϑηΐηρ ; δκίη ἴο τὶς, τὶ), 

. 85 πολλά-κις γιατ ἃ ἰΐηιθ, ΟΠ ΘΉ. 

11) βοτῃβ ΟὟΔΘΙ ΘΠ ]ΠΡ8 8176 -α, -δην, -δον, -τι, -στι. 

λ' {5.1 

189. ΙΒ, ἃ8. Ὑ76}1 ἃ8 81] οὔδμιϑι Ἰηβϑοίθα (026-680) ἔοττη8, θοη- 
Βιϑῦ Οἱ ὕγχο ῬΥΊΠΟΙΡΑΙ ο]θτηθηΐβδ : 

1) Ὁ8}6 δέθηι; 
2) Ὁ88 φπάϊζηρ, οτ᾽ βιιέα. 
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790. 800] ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

190. ΟΥθηῃ τόρ ὕμϑη ὁπ6 ΒΌΠῚΧ 15 Γυβοα σις ἃ σου βύβθῃ, ἴο 
Ἰησϊοαῖθ 105 να. ]ΟῚ8 τ] ὕ]Οη5 οὗ γιοῦ, ἐθηι.86, υοῖΐοθ, ῬΘΥΒΟΥ,, ἩΉΜΦΘΘΥ, 

᾿Θὗο,, 885 λύτοτμεν, χύε-τε (ἔτοτὴ λύτω ἰο0086), ΤΆΘΥΘ [6 ῬΥΙΤΩΔΥΥ Βύθια 

ΟΥ 188 γϑ Ὁ 18 λυ-, ὕο 16.) Π6 5 {Π χΧ68 δῇὸ αὐϊδομθαᾶ, 

791, ΤΊ|6 ξουτη8 Οὗ ὃ ΟὙΘΘΚ νου 1411] Ἰηὐο ὕνγο ταϑίη 618.5868 : 
1) Ζύνιϊίο (Ἰλαϊοαίνο, Βα δ] αμούϊνο, ορίαινθ, δηα Ἰχαρϑταύϊνθ). 

2) ΖΠηγιγυϊέο (Δ λν 8 86 ῬΑ Υ}101}16). 

192. ΤῊΘ οΠἱαγαοίογίδεϊοϑδ Οὗ ὑπ6 Πηϊύθ ΦΟΤΤΩΒ. ἃῖ6 ὕμ6. ρογϑβοπαϊ 

οηαΐηρϑ, αὐὐσηιθηΐί, γοαπρίϊοαΐίοτι, νοΐοθ, πιοᾶθ, δια ἐθη86 8ἴσηϑ, δἷο. 

193. ΤῊΘ φῬδυύϊορ]6 18 ἃ νϑῦῦθϑ] δα͵]θοίϊνθ, δη6 185 υ8θα 88 ΟΥΠΘΥ 
δια ͵]Θοὐϊν 688. 

194, ΤΊ Ἰηῆηϊῦννο 15. ἃ ΘΙ] ὩΟᾺΠ, ΤΟΤΥΙΆΘΥΙΥ 5864 1ὴ ΒΘΥ 6 7Ὰ] 

08.565, αὺ τοϑυσιούθα 1 ατθοὶς ἴο ο]α ἀπό: Νὴν ΟΥΓ [ῃ6 ἀαύννο δῃᾶ 

Ἰοοδύϊνϑ. ᾿ 

195. Ὑποηλδίίς δπᾶ Αἰμοηηδέϊο Τοτπλ5. --- ὙΥ ΔΗ. τοβρθοῦ ἴο ἔοστα 

αὐ ῖκ νου 5 41] πο ὕνχο 7811} 0185868 : 

1) -ὦ γ61}}5, 1.6. ἘΠΏο88 δ μαϊηρ 1ἢ τ ἰὴ 86 ἢγχϑῦ ῬΘύβοῖι ΒΙΠΡΊΠΔΥ, 
ῬΥΘβϑηῦ δοῦν 1 ]οαῦνθ, Βοιῃ θυ 8 οα]]6α ἐποηναΐίο γ ΥῸ8 (796). 

2) -μι γϑ 1008, ἴ.6. ὕΠ0886 Θῃμα]ηρ 1 -μὲ χὰ ὕΠ86 ἤΙΒΌ ῬΘΙΒΟΠ. ΒΙΏΡΏ]ΔΤΙ, 

Ῥτθβϑηῦ δοῦϊνθ 1)6]οϑύῦνθ, βοιαθυῦϊτηββ ο8116α αὐδοηναΐίο γΘΥῸΒ (797). 

796. ΤῊΘ6 ὑπϑιμαῦϊο νϑυῦ5 816 80 Ὡϑηιθα Ὀθοδιβ8 ἴῃ ἃ τηϑήου 
ΟΥ̓ ὉΠΘῚΣ ξουιὴβ 0Πη6 Ῥϑυβοῃηὰὶ! ϑῃαϊηρ (819--821) 15 Ῥτυθοθαθα Ὦγ 2έ 
(ο ὈΘΙΟΓΘ μ ΟΥ ν; ΟΥ ἴῃ π6 ορίαϊθηνα πιοᾶθ, οὐμου 188 ε), 1 ΟῈ 185 
68116α {μ86 ἐλοηλαΐξία σο6]. ΤΉαΒ, λυέ (λύω) 15 ο4116α. [Π68 ἐλπόηια, 
ἴο ΏΙΟΙ. 016 ῬΘυΒΟη81] Θητηρβ (819-- 821) 8.6 αὐϊθομδα. 

197. Αἰποηναξίς νου ἀο τοῦ να 0158 Θομ μΘο]ηρ νόῦγ6], θαὺ [6 

ῬΘΙΒΟΏΔΙ Θηαϊηρ5 816 δὐϊδομθα αἸΥΘΟΌΥ ἴο {π6 βύοθτα οἵ {Π6 νϑιΌ. 

198. Μδὴν νϑυῦρβ ΨΒΊΟ. 816 ΤΘΡῸΪ]Δ1]ν ὑμθιηδῦϊο ΤηΔΥ ὮδΥΘ 

δἰ μϑιμδῦϊο ΤΟΥΤΉΒ, ἃ8 ἐΧ ει δέκτο (δέχομαι) ; λύμην, λύτο (λύω) ; ἄλτο 

(ἀἄλλομαι), θἴο. 

199. Τὴ [Π6 Βα] ποῦν 6 [Π688 ἐμά δι ες γΟΥΘ]Β, “6, Δ΄Θ ΤΘΡΌΪΑΔΙΙΥ 
Ἰομρ,, Ὀθὶπρ' “)η ΤΟΒΡΘΟΌ ΘΙ. 

800. Τὴ 8016 ο845868 [η6 ὑμϑιηγδαύϊο γΟΥ6] 185 ΒΠΟΥ 1ῃ. [88 ΒῈΡ]1ο- 
ὕλν, ῬδΡ ]ΟΌ]ΑΤ]Υ 10. {π6 ἄπ] ὡ μα Ῥ]Όγ8)] οἵ [Π6 Ῥυββϑηῦ δηᾶ βθοομπα 
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ὙΕΚΒΒ: ΟἸΑΒΒΕΒ, ΤΈΝΘΕΒ ο΄ [801-807 

ϑουϊβὺ οὗ -μὲ γϑυῦρβ, 86 βγϑὺ δόυϊδϑῦ δηα βθοοπᾶ ρογἔθοὐ οἵ 811] γϑ}Ὁ8, 
Θῃα 6 Β6οοῃᾷ δουιϑὺ οὗ 811] νϑυὴῦβ δασυὶηρ δὐμοιηλδῦϊο βθοομα δογῖϑὺβ 

ἴπι 86 ᾿παϊοδύϊνθ, 

801. ΘΙ ΥΙΟΌγ ΒΡΘΘΚΙΠρ πὸ ΟὝΘΘΙς γϑὺὉ 15 ὉΠπθιηϑύϊο οὐ δὐβοιηδύϊο. 
τῃστουρμουῦ; Ῥαὺ οοΥῥαίῃ οὗ ὉΠ611 ἔοστ8 416 ἰηβθοίθα ὑπϑιπδύϊοα Ὁ 
81 ΟὔΠΘ1Β δὑὺβμϑτηϑύϊο ]ν. 

802. ΤΏΟΒΘ ᾿πῆθοξϊρα ὑμϑιηδῦϊοα ]Ὺ 816 : 8411 ξααγ 685 ; 8411 Ῥυθϑθηῦβδ 
Δηα ᾿τη ρου ϑοῦβ οὗ -ω γϑσϑ (ὑμϑιμδῦϊο ῬΥΘΒθη 8) ; 811 βθοομα δου ϑὺβ 

Βανὶπρ {86 ὑμπϑιηαῦϊο σόον6] (θμαϊηρ 1 -ον 11 86 ἢτϑὺ ῬΘΥΒ0Ὲ 

ΒΙ ΠΡ], δοῦν Ἰηα]οούνθ, 865): 811 Βα δ] αποίϊνθβ. 

8038, ΤῊ δὐμοιμδῦϊο ἔΟΤΤᾺΒ 816 : [86 ρσυθβϑηΐβ 8ηα ἱτυρθυ θοίβ ἴῃ 

811 γοΐθθ8 οἵ -μι (αὐ οιῃδῦϊ9) Ὑ ΘΓ 8 ; 811 ἃουδὺβ ραββϑῖνθ (θχσοθρῦ [6 
ΒΕ] ποῦν ἔθυτη8); 811 ῃ144]6 δηα ραβϑδβϑῖγ ρουξϑοῖβ 8πα ρ]ὰ- 
ῬοΥ θοῦ ; 8411 Βθοοῃα δουϊϑὺβ ΏΟΒ6 ὕθη86 βύθιῃ (065 ποὺ 66 ἴῃ ὑῃ6 

ὑβοιααῦϊο γονγθ] (796); ἃ ἔθνν υὙϑυῦβ (88 ἵστημι) ἴῃ 886 βθθομα 
Ῥουΐθοῦ δῃηα ρ] αρογεθοῦ, δοῦν ; 8411 ἢτϑῦ δου βδύβ, δοῖγο δηα τῃ]66]6. 
ΤῊ6 ρουΐθοῖβ δηα Ὀ]ροσυίθοίβ δοῦϊγθ 876 ῬΧΙΤΏΔΙΙν δὐμοιηδῦϊο ἴῃ 

{8611 ᾿πῇἜἔροζιοῃ. 

804. Τὰ {886 ὑμθιηδῦϊο Ἰηβθούΐϊοῃ ἴπθ ὕθηβθ ϑύθῃηι γϑυῖθβ, 2έ, ἃ8 

Ἰηαϊοαύῦθα ἃρονυθ.. 

805. Τὰ ὑῃ6 δὐμοιηδαύῦϊο ᾿πῆθοῦϊοη 0η6 ἢμ8] γσόνθ]ὶ οὗ ὕῃ6 ὕἤθῃβθ 
ΒΌΘΙΩ 15. αϑα8}}ν Ἰοηρ (ΠΘηρύμθηθα ρυδᾶθ) 1 {μ6 51ῃρῈ18:, δηᾶ 

ΘΟΙΏΤΔΟΗΪΥ (αὖ ποῦ 4178. 85) 15 Βμοτῦ (βὐδπαϊπρ 1 ΔὈ]ααῦ τϑ]αύϊοη 
(ὅ98--ὅ95), τϑακθηθα οὐ ἀἰβαρρθδυὶηρ βρυδα6) ἴῃ [86 ἄσδ] 8πὰ 
ῬΙυτα]. ΤἼΒ 15 ῥα οα]Ιν ὑσαθ Οἵ ἀὐμθιμαῦϊο ρσθβθηΐβ 81Π6 1τὰ- 
Ῥουθοῦβ, Βθοομᾶ δουϊδύβ, ρου ἔθοῦβ, δ Ῥ]Ὸ ρου ἔθοῦβ δοῦν. 

806. Μοΐορβ δπᾶᾷ ΜΝοᾶβϑ. --- ΤΠ6 ΟὙΘΘΚ νοῦ Πᾶ85 ἴπτθ6 ὙοἹοθβ: 

ϑοῦϊγϑ, τα 4]6, 8ΔπΠα Ῥᾶβϑῖνσθ ΘΟ γοἱοθ ἢδ5 51Χ τη 68: 86 1η61]10- 

ὐϊγθ, Β δ] αποῦϊνο, ορύθοϊνθ, ᾿πηρουαῦϊνϑ, ππτβηϊθνα, δηᾷ ραυ οί ρία]. 

807. Τοηδ56 βυβίβμβ. --- ΤῊ ΟαὙΘοῖς γοὺ Β85 [ῃ6 [0] ΟΡ ΗΠ 6 

βυβύθιῃβ οὗ ὕθηβϑβ 
1) »γδϑθγιξ, ΘΟΥιβιβυϊηρ' ΟἹ ὑΠ6 Ῥχθϑϑῃὺ δια Ἰταροσεθοῦ. 
2) μίμγθ, ΘΟΠΒΙΒΌΠρ' οὗ ὕΠ6 ξαύατθ. 

5) 2 γ8ὲ αογίϑβέ, ΘομΒΙΒὑ]πρ οἵ 86 ἢτβὺ δουϊβϑύ, δον δῃᾶ ταϊ461]6. 

4) 8θοογια αογἶβί, ΘΟὨΒΙβυηρΡ ΟΥ [Π6 Βθοομά ϑδουϊδῦ, δοῦν δῃὰ 
τη 146]6. 
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808.809.) ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

δ) 723,75ὲ ρογγοοί, οομβιβύϊηρ οὐ ὑ88 ἢσγβὺ ρϑυΐθοῦ 'δηα ρ]αρουίθοῦ 
ϑούϊνθ. 

6) 8θοοπα γογγδοί, οομϑιβύϊηρ οὐ ὑμ6 βθοομβα ρϑυΐθοῦ δᾶ ρ]υ- 
γθυ θοῦ δοῦν. 

Τὴ) ρογγθοί πιϊαάϊο, ΠΝ ΟΥ ἢ86 ροτθοῦ, ρ!υρογξθοῦ, δηᾶ 
αΐατο ρουξθοῦ τ164]6 (Ρ485176). 

8) 3,178ὲ ραϑβδϑῖυθ, ΘοΥγιβιβυιηρ ΟΥ {Π6 Πτβύ δουιδῦ ῬΆ 5510. 

9) δοοομα ραβϑῖυθ, Θοπβ᾽ βύζην ΟΥ̓ [88 Βθοοῃα δϑουιϑῦ ρ8,88106. 

808. ΕΔΟῊ οὗ {8686 βγβϑύθιηβ 888 ἃ βύθιῃ, 8116 [Π6 ἐθη)86 ϑέθηυ, 
ἴο  ΒΙΟΝ 816 8 α θα οογΐαιη ΘΠ] 5 ὅο ἀθηοῦθ ῬΟΈβοὴ 8ηα Ππάτῃ ὈΘ ̓ , 

809. Τεπδε ϑιμῆχοβ. - ΤῊ 50}ΕἜχοβ (630) ῬΥ σΒΙΟΩ 86 νϑιϊοὰβ 
ὕθη86 βύθιῃηβ δ1.6 ξοστηθα ἔτοτῃ 086 ν 6 1} βύθιηι 816 85 ΓΟ] Ο 8: 

1) ργοδοηῃξ: αὐ Ὀμοιμδῦϊο 26 (ο ὈΘΙΟΥΘ μι ΟΥ ν, ΟΥ 1ῃ {88 ορὑδίϊγο, 
οὔβουνίβθ ε), 8ἃ85 λύομεν, λύετε; 0) δμθιηδῦιο ποηθ, 88 φάμεν, 
φάττε. 

2) ἤωΐωγ: α) σ(σ)ϑέ (δᾶτπιθ τῸ]6 885 [8 ῥγθϑϑῃῦ ἴὺὼ1 2: :; σ δϊου 
ἸΟῃρ' γΟΎγ618 ΟἹ ἀρ ΒοΟηρΒ; δἰῦμει σ οὐ σσ δέξου 5βοτῦ νοι ψα]β), 

8.8 λύ-σο-μεν, καλέσ-σο-μεν. 

ἢ) ἐσθξέ ἴὰ Ἰα]α 8Πηα ᾶ88] βύθιῃβ (δ14. 810), ΘΠ σ᾽ ΤΟΡΊΪ]ΔΙΪΥ 

ατορρϑθα (603), 88 βαλ-έω, φαν-έω; ΘΧΟΘΡΌΟΩΒ κέλ-σω, κὔρ-σω, 

ὄρ-σω. ΄ 

5) 71᾽8ὲ αογῖϑί σ(σ)α (σ αἴδει Ἰοπρ σοῦγθ]β οὐ ἀϊρύμομρβ; δἰ 6 Γ᾽ 

σοι σσ δἴζου βῃοχύ γον 618): 
δ) σέ τὰ 8 ἴθ οδβ68. 
0) σ 18 α808}}ν 1οϑῦ 1ὴ 11αυἹᾶ 8η4 888] ὙΘ1Ό05, δηα {Π6 Ῥτθοραϊηρ 

νΟν 6] ἸΘηρ  Βοηθᾶ ὉΥ͂ ὈΟΘΡΒΗΘΒΩ ΘΝ (601), 85 ἔτμειν-α, ἔτφην-α, ἴοτ 

ἐμενσα, ἐφανσα. 

ἸχοΘΡ ]ΟῊΒ ἴο 6): ἔτκκελ-σα, ἔτκυρ-σα, ὦρ-σα. 

4) βθοοπά αογΐδέ : α) Ὀπθιηϑῦϊο 2ξ, ἃ8 ἐ-λίπτ-ο-μεν, ἐ-λίπτ-ε-τε. 

ὃ) δὐβοιηδῦϊο ΠΟΗΘ, 88 ἔ-βη-ν, ἔσστη-ν, ἔ-δυ-τε, ἔνγνω-ν. 
ὅ) 7,γ,8ὲ ρϑυγοοί κα, Ῥ] ρου ἔθοῦ κε, ἃ8 βέββη-κα, ἐ-βε-βή-κεια (-η). 

6) βδοοοπα ῬΘΥοοὐ α, ῬΙαροτ θοῦ ε, ἃ8 πέςποιθ-α, ἐ-πε-ποίθ-ετα (-})» ΟΥ 

ΠΟΏΘ, ἀ8 ἔστα-μεν, ἕστατ-τε. : 

7) ρογδοὶ ηιϊααϊ6 ΠΟτιΘ, 88 ΤΡ Ταύατο ρϑγίθοῦ σ(σ)ϑέ. 
ὃ) "γδὲ ραϑϑῖνο θἾ7ε, ἃ5 ἐλύθηςμεν, ἔελυ-θε:ν. 

9) 8σοοπια ραϑβϑῖυθ 77ε, ἃ8 ἐ-δάμ-η-μεν, ἔ-δαμ-ε-ν. 
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ΟΥ͂ΒΕΒΒ: ΤΕΝΒΕΒ, ἘΝΤΙΝΟΒ [810.819 

810. Ῥχτίποῖραὶ Ῥατσίβ. ---- ΤῊΘ. ῬΙΙΠΟΙΡΔ] ραυῖβ οὗ ἃ. γι ἃγθ {π6. 

Βγϑῦ ῬΘΥΒΟῚ Β1ΠΡΌΪΔΓΡ οἵ Θ80 ἢ [θη 86 βυβύθιῃ ἔουπμα 1 1ὕ. 

811, Νο νου 85 411 {π6 ἴβθῃβθ βυβϑύθιηβ ϑῃθτθ, Νοβὺ ψϑ 8 

μᾶν 6 ΠΟ ΤΔῸ16 [ΠΔΗ ΒὶΧ : {Π8 Ῥτθβθῃηΐῦ, ξαΐατθ, Βγϑὺ δοτιϊβί, βσϑῦ (ΟΥ 
ΒΘΟΟΠΑῚ) ῬΘΥ ἔϑοῦ δοῦϊνϑ, ραυέθοῦ τ]44]6 (Ρ8881γ6), δῃὰ ὑπ ἢγβὺ οὕ 

᾿ΒΘΟΟΠΩ ϑοχιϑῦ ρᾶβϑϑῖνθ. 1 [ῃ8 γϑὺρ ἀο65 ποὺ μᾶγνθ ἃ ἔαϊυγθ δοῦϊνθ, 
[88 ξαύατα τη]44]6 (ρΡ8581γ76) 15 φίνθῃ. ΤῈ 0Π86 νϑὺῦ μᾶ8 ἃ βθοομᾶ 
Θοτ δύ, 1ὖ 18 Δα αθᾶ. 

812, ΟΥ ἀδροῃθῃῦ νϑ 5 (897) {ῃ 8 ῬΥΙΏΟΙΡΑΙ Ρδτῦβ 816 : [ῃ8 ῬὈ188- 
Θῃὐ, ξαΐατθ, ρϑυΐθοῦ, ἃπὰ δουϊδβῦ. ΤῊ]Β Ἰπουᾶθβ μοὶ ἔγβδὺ διὰ 

ΒΘΟΟΠα δοχ]βύβ, τη1441]6 8) Ῥ88581γ6, 11 [Π6Υ͂ ΟΟΟῸΓ. 

813. Νοᾶες ϑιυῆχ. --- ΟΌβουνα ὑμαὺ 86 ορύαθινθ μ88 4180 Π6 τηοᾶθ 
ΒΌΪΗΧ τ΄ιη, ἡ Β1Οἢ οοπύταοῦβ πὶ ἢ ὑμ6 ΠΠ8] σόνγθὶ οἱ {Π| ὕθηβθ βύθπι, 
8.8 λύοιμι ἔογὶ λυ-οἴςμι, ἱσταίην ἴΟΥ ἱ-στα-ιη-ν. 

814. Τοπδβ65. --- Οὗ [ῃ6 ἴδῃβθβ, βϑυθὴ 816 ἔουμα ἴῃ ὑμ6 1η6]ο8- 

ὑϊνθ τηοᾶθ: {886 φργϑϑϑηῦ, ρου θοῦ, δουιϊϑὺ, ξαΐαγθ, ροσθοῦ, ρ]ὰ- 
Ῥουέθοῦ, δηᾶ ξαύατο ρϑυΐθοῦ. τὴ ᾳ 

816. ΤΊ οὔμπου τηοᾶθβ αν {μ6 φγθβθηῦ, δοτγϊϑδὺ, δηὰ ρϑυθοῦ 

ὕβῃϑοβ; ὑῃ Ἰηβηλύνο 88 Ῥδυῦ]01016 πᾶν 1ὴ δααλίοῃ {886 Γαϊαγ8 

θη 856. ΄“ 

816. ΤῊ ὕθηβ68 οὗ {116 ᾿Ἰπάἀϊοαυϊνα ἃ16 ἀἰβυϊηρυ ΒΗ 88: 

1) ργύνοϊραϊ (ργίηναγ) ὕβῃβθβ : ὑμ8 [ Ῥτθϑθαῦ, ἔαδασθ, ροχθοῦ,: 

λα Ῥαύαγθ Ῥϑυ θοῦ. : 
2) ραϑί (ϑοεοπάαν) ὕθηβθβ: ἱπρϑυΐθοῦ, δουϊδὺ, δμα Ῥ]αροσίθοῦ 

(ῤἱδίογτοαὶ ὑ6}868). 

8117. ΤΠΘ ρᾶββῖνθ ἢδ8 ἃ αἸβδύϊηοῦ ΤΌΥΤη ΟἸ]Ὺ πὶ {86 δουϊδὺ;: 1η 
868 οὔμμϑυ" ὕθηδϑβ ὑ8ῃ6 1}]44]6 ἔοστη ἢ885 Ὀούῃ {1|6 τη ]6 δηα ρῬδββὶνθ 

ΤΩΘΔΙ]ΏΡ.. 

818. ΝΌΟΣ δηά Ῥοσβοῃ. - ΉΘΥΘ 816 166. ΠΌΤΑΌΘΙΒ (ΒΙΠΡΌΪΔΙ, 

αυλ], Ρ]. 141) οὗ ὑπ86 ατϑθῖκ νϑ}, ἃ8. ἴῃ ΠΟΆΏΒ, ἀθὰ ΓΘ. ῬΘΙΒΟΏΒ 
(ταὶ, ΒΘ0Ο0η, {Βὶτὰ). 

819. Ἐπάϊηρϑ. --- Οοτίαλη 50 ΕἾ Χθβ, ο]] 6 ῬΘυβομδὶ ΘΠ] Πρ8, 816 
αὐΐϊδομθα ὕο {88 ἔθῃβθ βύθιῃβ οἵ 88 νϑυϊουβ Βηϊύα (791) τηοᾶθβ, δηὰᾶ 

1 ΤΎνΟ βθοομᾷ ζαΐυγθ ἔΟΥΠῚΒ (δαήσεαι, μιγήσεσθαι) ἃτθ ἰουηά. 
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820-822] ΗΟΜΈΕΒΙΟ ΟΒΒΕ 

ΟΥΒΘΙ Θῃαηρβ 416 δὐϊδομοα ἴο ὕμ6 Ἰπῆηϊθνο5 8πη4 ῬϑΥΌ1010168, ἴο 
Τη8 6 086 οοτηρ]οὺθ σου 8] [ΟΓΙΏ8. 

820. βοὴ οὗ {πμε86 ρβίβοῃδὶ ϑηᾶδίηρβ Βᾶνθ Ὁπᾶθυροηθδ ΘΟηβΙ861- 

ΔΌ1]6 ομδηροϑ. 

821, Τὴ {Π61} ΘΔΙ]ΘΥ ΓΟΥΤ ΠΟΥ ΟΙΘ 88 [Ο]]ΟΥΒ: 

ἈΑΟΎΥΙΨΕ 

]ηπαισαίζυο 

»τίμματη ἐ6)868. 

απαὰ Θεδ)ιηποίυε 

᾿Ω 

τι, τῷ 

σσι, --, -(σ)θα 

-τι - β-σι 

-τον 

-τον 

-μεὲν 

-τε 

τντι -ῷἪ -νσι 

2 

9 

2 

ϑ 

2 

9 

7Τπαϊοαίζῖυο 

ϑεσογίαγ 67.568, 

απὰ Ορίαϊυο 

-ν, τν τ -α 
- ο 

-ς, -σθα 

) 

“τον 

-τΤῊν 

-μεὲν 

“τε 

-ν(τ) , σαν 

ΑΟΘΤΙΨΕ 

σ΄ τθι, -" 

τντῶν 

τι ΜΙΌΡΙΙ 

Τηαιεαϊπο 

ΒΞΒΙΝΟΑΌΤΕΑΞΚΒ 

Ὁ Α1, 

ῬΙΌΙΑΙ͂, 

ῬΤΊηιαΥΎ 67,568, 
απὰ ϑιιδ)ωηροίῖυα 

-μαι 

-σαι 

-ται 

-μεθον 

-σθον 

-σθον 

-μεθα (μεσθα) 

-σθε 

“νται (ςαται -Ξ -νται, 

597.-- 698) 

Τηροταΐξῖυο 

ΜΊΡΌΙ 
ΞΙΝΑΌΙ ΑἘἙ 

-σο 

-σθω 

1141, 

᾿ -σθον 

«σθων 

ῬΕΌΚΒΑΙ, 
-σθε 

-σθων 

Πηπαϊοαίϊυε 

ϑ6ΟΟ ΔαΥΎ ἰ6Ή),868, 

απ Ορίαϊυε 

-μὴν 
-σὸ 

-το 

[-μεθον] 
-σθον 

-σθην. 

τμεθα (-μεσθα) 

-σθε 

-ντὸο (-ατο -Ξ 

-ντο 597-608) 

822. Οὕδβουν ὑμβαῦ μ6 βυρ]αποῦνο Πᾶ85 [86. βϑτὴ86 βδηϊηρ8 
᾿βτουρσμουῦ 8ἃ5 86 ῬΥΙδτν ὕθηβθβ Οὗ 86 ᾿ῃπαϊοθύϊνο, ψ 116 ὑπ6 
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ΨΕΒΒΒ: ΡΕΒΒΟΝΑΙ, ἘΝΘΌΙΝΟΒ [823.-. 825 

ορίαθνο (Θχοθρῦ δὖ τη685 ἴῃ {16 ἢ σβῦ 5] ρῚ] αν, ΒΘ Ὲ 10 6η88 1 -μῷὸ), 
88 [86 βϑῖὴηθ ϑῃδὶῆρβ 858 [6 ΒΘΟΟΠαΔΤΥ͂ ὕθη868 ΟΕ [Π68 ᾿παϊοοίνθ. 

828. ΤῊΘ6 ἢτβὺ δῃα βθοοῃᾶ δου δίβ Ῥαββῖνο αν [6 βᾶ7η6 ΘΙ ΠρΡ8 

8.5 8 6 ΒΘΟΟΠΟΔΙΥ͂ ἴθ η568 Οἱ 8 φοῦγγε σγοΐοθ. 

824, ῬΕΙΜΑΒΕΥ ΕΝΘΙΝΟΒ ΟΕ ΤῊΣ ΑΟΤΙΨΕ ΨΟΙΟΕ (ἸΝΡΙΟΑΤΙΨΕ 
ΑΝῸ υμσυνοτινΕ) 

1 5ῖτιρ.: -μι 156. Τουαῃηᾶα ἴῃ 86 φρυθβϑηῦ 1παϊοδῦνθ οὗ 8]}] -μι ψϑυΌ 8, 
διηα ἴῃ ἃ ἔδϑνν βυ ] ποῦϊνοβ οἵ -ω συ 08. τῷ 15 Τουσῃᾶ 1 {Π6 ργυθβϑῃΐ 

᾿Ἰηδϊοαύϊνο οὗ 8}} ἕω σϑεῦ8, ἴῃ 8411 ξαύατθϑβ, δπμα 1ῃ ὕΠ6 5. ] Ποῦ νΘ. 
Τη {868 ρουΐθοῦ Ἱπαϊοϑῦγθ ὕΏΘΥΘ 18 ΠῸ Ῥϑυβοηδὶ ΘΠα Πρ, -α [Κη [Π6 

9866 οὗ 868 ὑποχιλαῦϊο νον]. 
2 5106Ρ.: -σε 156. Του ῃα ΟὨ]Υ͂ ἴῃ ἐσσί οι αὖ; ΘΙΒΘΎΤΘΓΘ -ς ἢ [ΚΘ 

105 Ῥ]866. τ-θα (-σθα)ὴ 15 αϑρᾶ αὖ {ϊπηθ5 ἴῃ [Π6 ροτίδθοῦ, ππρουῖθοῦ 
8δηα τ] ρογἕθοῦ οὗ [6 Ἰησ]οαῦινο, δμα ἀν αοΣ 1η. 86 ΒΒ. ]70}0- 

ν6 δια ορίϑενϑ. 

9. Β]ηρ.: -τὶ 15 Του! ΟὨ]Υ [η΄ ἐστί 6 ἰδ. Τῦ ῬΘΟΘΟΙΏ68 -σε 1ῃ 86 

οὗ. -μι γ ΥΌ8, δΔηὰ -σι 18 ΟΟΟΔΒ1ΟΠ8}}Υ ξουηα 1η ὕπ6 ΒΒ] ποῦν οὗ 

τὼ γ Ρ08. τῷ γϑ 8 Πᾶγϑ 8ΠΟ ΌΠ6Σ Θπαϊηρ, -εἰι, οὐ τ Β1οἢ (86 οτἱρίῃ 15 

ἀπσοΥτίδιθ. ΤῺΘ ρουξθοῦ, -ε, 85 ΠῸ ῬΘΥΒΟΩ8] Θαϊῃρ. 

ὃ. ῬΙΌΓ. : τ-ντὶ ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ ὈΘΟΟΙΏ8Β -νσι, 8Πα ν 18 [θη Ἰοβῦ, σι 
ἸΘηρ Θηηρ οὗ [88 φυθοθαϊηρ νόν6] (618). ΜϑΩΥ͂ -μι θυ 8 Βθθῖὴ 

ἴο ᾶγα δμᾶβα ἴῃ “ἀντι, τ᾽ ΕΙΘῊ Πτβὺ ὈΘΟΔΙΩΘ -ανσι, ἃπᾷ [Π6ῃ -ἄσι (612). 
ΤῈ6 ρουΐθοῦ οὗ οοηϑομπδηῦ βύθτῃβ δηα θα ἴῃ -ντε (-νσ) ΏΙΟῊ ὈΘοδσηΘ 
-ψτι (-νσι) 8η6 [Β6ῃ -ασι (ὅ97--8), ΟΘΩΘΙΔΙ]Υ -ασι ἴῃ ὈΟΓΒ ργδβοηῦ δᾶ 
Ῥϑυΐθοῦ ἢ85 ὈθΘὴ το] δοθα ὈΥ͂ -ἄσι. 

820. ΞΕΟΟΝΡΑΒῪ ἘΝΡΘΙΝΟΒ ΟἿ ΤῊᾺ ΔΟΥΙΨΕ (ἸΝΡΙΟΑΤΙΨΕ ΑΝΡ 
ΟΡΥΤΑΤΙΨΕ) 

1 βίπρ. : -ν δου νονγ6}5 τοχηϑ θα ὩποΠδηρθᾶ ; ΠΟΥ σΟΩΒΟηΔΩ 5 

1ῦ ὈΘοϑτη6 -ν, δῃα ἴῃθῃ -α (ὅ971--8). ῬΊ]αρατθοῦ -εα ἴβ ἀϑ8}}}7 οοη- 
ἰταούθα ἴο -ἡ. ΤῈΘ6 ορίδίιννο 88 -ν ΨἜΘὴ 186 ἵπηο8 50 }ΠΧ 15 -ἰη- 
(8135); οὔβουν δ 1 Ἠδ8 -μι. 

8. ΒΙΩρΡ.: -τ 8. δ΄ χα 85 αἀτόρρθϑα (605) ;: ἔλυε ἔγοτῃ ἐλυετ; Οὗ. απιαΐ; 

ἔλυσε 8.8 ΠῸ ῬΘΙΒΟΙΔ8] ΘὨα]ηρ᾽ ; 1Ὁ ὕβ.68 108 -ε ἔγοτη ἐπ6 Ῥογυΐϑθοῦ. "ὃν 
2 αὐ]: -τὴν ΒΟΙΠΘΌΣΩΘΒ ΟΟΟῸΓΒ Ἰηβύθϑα οὗ -τον. 
5. ἀϑ) : -τον ΒΟΙ ΘΌΤΩΘΒ ΟΟΟῸΤΒ Ἰπβύθδα οὗἉ -την. 
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826-828] ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΟἈΕΒΚ 

8 Ῥίατν. : -ν ἰἴβ Ὸ1 80 ΘΘ1}16} -ντ, τ Ῥθίηρ Ἰοβὺ (606), ἔμ νοταεὶ 
Ῥοίοσθ 10 Ῥϑῖπρ' ΓΘρῚ]Υ]Ὺ ΒΠοτῦ. -σαν, ἔτοτη ὑπΠ6 Πτϑῦ δουῖϊδῦ ΘΠ 1ηρ, 

185. αϑθα 1 ὕΠ8 ᾿τροτ θοῦ, δηα οὔδθη 1πὶ ὑΠ6 ΒΘοοηα δουβῦ οὗ -μι νϑ Ὁ 8, 

αὖ ὈΤΩ685 ἴῃ 0μ6 ϑογιϑὺ ρᾶββῖνθ, ἴῃ ὕΠ8 ρ]ρϑυθοῦ δοῦϊννθ, δμα τῃᾳ {86 

ορίϑῦινθ ΒΘ 1ῦ Β85 ὉΠ6 τηοᾶβ ΒΌΪΗΧΣ -ἰη-. 

826. Μινυι ΕΝΘΙΝαΒ, ΡΕΙΜΑΠῪ ΑΝῸ ΒΕΘΟΝΡΑΒΥ ΑἸΝΘΙΟΘΑΤΙΝΕ, 
ΌΒΟΝΟΥΤΙΝῈ, ΑΝ ΟΡΥΑΤΙΝῈ) 

2 51ηρ.: -σαι αΥΟΡΒ 18 σ Ὀοῦνγθθι νόον 618 (609), Θχοορῦ 1 86 
Ῥου θοῦ, δηᾷ ἴῃ 86 ρυθβϑῃῦ Ἰηἀϊοαύῦϊννο οὗ -μι ν 6 Γ08. 

2 Βῃρ. (ΒΘΟΟΠ δ 1Υ) : -σο ΤΟΡΌΪΑΙ]Υ αΥῸΡ5 1085 σ Ὀθύγθθη ψ ῦγ6}8 
(608), ὁχοθρῦ ἴῃ ὅπ ρ] ρου θοῦ, δια 1η 0116 ᾿τηρουθοῦ οὗ -μὲ νϑυ8. 
Τη 8 ἔθ οδ8685 σ 15 ἀτορρϑᾶ 1ῃ πΠ6 Ὁ] ροιΐθοῦ. 

1008) : 6 τϑῦ ἀυλ)] -μεθον 15 Τ818 ; -σθον ΟΟΟΌΓΣΒ ΟἸΟΒ 1ηϑύθδα οἵ 

-σθην. 

8. ῬΙΌΓ, : -νταῖ, -ντὸ ΥΘρ᾿]ΔΕΙΥ ὈΘΟΟΙᾺΒ -αταὶ, -ατο (-νται, -ψτο) ἴῃ 0Π6 

Ῥοχθοῦ 88 ρ]αρογθοῦ οἵ συ Ὸ8 ψιῦἢ οομβομϑηῦ βύθιῃβ, βύθιηβ Θηᾶ- 
1ὴΡ᾽ 1Π -ἰ, ΟΟΟΘΒΙΟΠ8,1γν 1Π γΟΥΘ] βύθηιβ, 816 ϑΊναῦβ ἴῃ 6 ορύϑίινϑθ. 

Ἐ]ΒΘΉΘΙ 6 ΟΟΟΔΒΙΟΠΘΙΠ]Υ͂ -νταῖ; τντὸ ὈΘΟΟΙῚΘ -αται, -ατο (691 --8). 

827, ἘΝΡΙΝΟΒ ΟΥ ΤῊ ΓΜΡΕΞΚΑΤΙΨΕ, 

"2 5Β]πρ, δοίϊνθ : -ε οὐ [86 Βθοοῃᾶ 51ηῦΡ. 15. ὕ86 ὈΒΘΙηδῦϊο γόῦσοὶ, δᾶ 
ἔοτυταβ 11Κ6 λύε, ἄειδε ων Θ. ΠΟ ῬΘυβομ] θη] ηρ. 

-θι 18 οοστπσῆομ, ΨΥ ὈΟῸΏ 8. ϑούϊνο δηα Ῥϑβϑϑῖνθ 
τηθϑηϊηρ, [}ἢ Ὁη6 ἢτβὺ δουιϑὲ ραββϑῖνθ -θι Ὀ6- 
ΘΟΤΊΘΒ -τὶ ΔΙΌΘΙ -θη- ΟΥ Ὁ} 6 Ῥαβϑίνθ βίθια (619). 

τος ΟΟΘΌΓΒ ἴῃ ἃ ἴδ ο8865. ΤῊΘ ϑπᾶϊηρβ οὐ {86 
ϑογϊβῦ, -σον (Θοῦγ 6) 8η6 -σαι (1114 ]6) 816 
ΟὈΒΟΌΓΙΘ. 

2 51πρ.. Τη1]6 ; -σοὸ 0565 1058 σ Ὀθύνθθῃ γον 615 (608), Θχοθρῦ 1ῃ 

[88 ροτίθοῦ οὗ 84}1 νϑυβ δηα [886 168. οἵ -μι 
γΘ 8. ' 

ἘΝΌΙΝΟΒ ΟΥ ΤΗᾺ ἹΝΕΙΝΙΤΙΨΕΒ, ΡΑΒΤΙΟΙΡΙΕΒ, ΑΝῸ ΥΕΙΒΑΙ, 
ΑΡΟΕΟΤΙΨΕΒ 

828, ΤΠ 65. Βᾶνθ 86 ΤΟ] ονσηρ ΘΩαΙ]ΏΡΒ: 

1) ἀφῦϊννα (794) : -αι (-ναι, -μεναι, -εναι, -σαι δοῦν : διηᾶ -σθαι, -θαι 

τ144]6 δῃηα Ρ4881γν6). 
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ΨΕΒΒΕ: ἘΝΘΕΝΟΒΚ, ΑΟΛΜῈΝΤ [829-836 

2) Ἰοοαίϊνϑ (794) : -εν, -μεν (ξ0]Π]οσίαρ ὑῃ8 ΤΠθηϑΌϊο σοῦ] ε, ἐεν 
ΤΟΡΌΪΑΥΙΥ οοηὐτϑοίβ ἰό -εἰιν, δ84-.-δ). 

829. Ῥαγίϊο10165 μῶν [88 ξο]Πονίηρ' θη ηρ8 δἀθα [0 ἐπ6 [6 η86 
Βύθυῃ : 

1) -ντ- ἔογ 41] δοῦϊνθ ἐὸπ θα: Θοχοθρῦ {ῃ6 ΘθΣθος (ᾳ881]}), 8) {88 

Βυβὺ δηα βθοομᾶ δουϊβῦβ Ῥ8,551768. 

2) -οτ- (-εοτ-), ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΠ]Υ͂ -οντ- 1 {116 Ῥϑ᾽ θοῦ δοίϊνϑ. 
9) -μενο- (ΓΘ121}1}8 -μενᾶ-) 1Π [86 Ι144]6; 85η8 ἴῃ [6 ῥῬϑββίνβ, 

δχοθρῦ 086 δογιβῦ Ῥ8881068. 

ΝΟΤΕ. --- ὕἴοΥΡ8] δα]θούϊννθβ μα ἴῃ -τός, δ 16 ἀβαδ]γ Θααϊνα]θηῦ 

ἰο φῬᾶβϑῖνθ (βουιοῦϊηιοϑ δοῦϊνθ) Ῥαγύϊοῖ 0165 ἴῃ τηθϑηΐηρ,, ΟΥ̓ 6156 ἀρῃοῦθ 

Ῥοβϑ 1 Πὺγ, ἃ85 γνωτός [γιγνώσκω] ἀποῖση, ποιητός [ποιέω] πιαΐσ, τυκτός 
[τεύχω] γπα6. ΤΉΘΥ 8716 ἐουγηβθα ὈΥ͂ δϑάϊῃρ ὕ88 δηδίῃρ τός ἴο 088. γ61} 
βύθιῃ, ΒΔ... 85 1 ΡῬΘΘΓΒ ἴῃ ὕ6 ἢγϑῦ ΟΥ̓ ΒΘΟΟΠα δογϑὺ ρᾶββῖνϑ. 

880. Απρτηθηΐ. --- ΟὙΘ ΘΚ σΘ Ὸ5 ῬΥΘῆχ 8 ατθηνθτιὲ (ἸΠΟΤΘΩ 86) αὖ 

186 Ῥδριπηϊαρ οἵ {6 βθοομάδτυ (816) ὕἤθῃβθβ οἱ [86 Ἰπαϊοδύϊνθ, 

ἴο ἀθποίβ, Ῥαϑβύ {11Ὲ6. 

831, ΤῊ15 δυρτηθηῦ 15 Οὗ ὕψο Κἰπαβ: 

1) δου! αϑὶο ϑαρτηθηῦ, νγ 10} ῬΥΘΗ͂ΧΘΒ ἐ- ἴο νΘΥ08 ὈΘρΊπτρ ἢ 8, 

οομβοηδηῦ, ἃ8 λύω 1] ἰοοδ6, Ἰτα ρου θοῦ ἔλυον 7 τῦὰ8 ἰοοϑβίγφ. 
2) ἐθηυρογαῖ πισταθῦ, ΠΟ} ΘΒ  ΒΘΩ8 [86 ΠτβῦΒυ 8016 οὗ τοταϑ8 

Ῥεριηρ ΙΒ ἃ σΟυ6ὶ ΟΥ ἃ αΙρῃύμποηρ, 88 ἀκούω 7 ᾿ι6αγ, ἤκουον 

ΠΤ ιυαϑβ ποαγίηρ. 

832. ΘΗ δυρτηθηϊθα α, ε ΓΘΡΌΪΔΥΙΥ ὈΘΟΟΠῚΘ ἡ: ὁ, οιὺ ὈΘΘΟΙΩΘ ϊ, 

ω, ὕ ΤΟΒΡΘΟΌΙΨΘΙΥ ; αὖ 816 ᾳ ὈΘΟΟΙΙΘ ῃ; Ὑ 116 οἱ ὈΘΟΟΙΠ68 ῳ. 

838. ΟΥ̓ ΘΟΌΥΒΘ ἡ, ῃ; ἢ) ὕ, ὦ, ἃ) ῳ ἄο ποῦ ὉΠΟΘΙΡῸ 8 ΟΠδΔηρΡ6 
ΜΏΘ6η Δυρτηθηΐαθᾷ, 

834. ὙΟΥΡ5. ῬΘρΡΊΠ]ηΡ ὩΝ: ρ ΤΟϑυϊαυν ἀουθ]θ 1ὖ αἴτου [86 

διρτηθηῦ. ΤΠΏΟΒ6. ὈΘρΡΊ Πρ 1 Δ, μι, ν; ΟΥὙ σ᾽ δοτηθύϊτηθδ ἀοαθ]6 

[86 1η1018] οοῃηϑομθηῦ αἴῦον {86 δυρτηθηῦ. 

835. ΨοΟΥῸ5 ὈορΙημηρ ἢ ἃ. γΟΥγ61 ΤΟΤΙΠΘΥῚΥ φγυθοθαβα Ὀν 8 1οβῦ 
οοηϑοηϑιχῦ (ἀΒτ8}}} Ε, ΟΥ σὴ; γ8 5 ἤακρ ὕΠ68 5 1|18}10 Ἰηϑύθϑα οἵ {116 
ἰθιαροῦδὶ δϑαρτηθηῦ, 85 ἑάνδανον, ᾿τηρουθοῦ οὐ ἀνδάνω (σρανδανω) 

»ίεαϑε. 

880. ὙΥ̓́ΏΘΩ ἸΠ1014] σ᾽ ἢΔ8 ὕπιι8 Ὀθθη Ἰοβῦ, 88 ϑαρτηθηῦ ΔΙ ΤΑΥΒ 
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837. 844] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

οομὐχϑοῦβ ψι Ὲ 86 Ετσϑῦ νόοῦχο] οὗ π6 βύθχυῃ, ϑοοοσάϊηρ ἤο 6 σ11168 

(ὅ84-5); ἜΘΗ 11π1014] ε Ἀ88 ὈΘΘῺ Ἰοβῦ, ΘΟ  ὈΥΘΟΌΙΟΥΝ ΤΗΔῪ ΟΥἹ ΤῆΘῪ τοῦ 

ἴΔΚ6 ρἷδαοθβ. Τῆυβ. ἔχω (σεχω), ἱπηρουΐθοῦ εἶχον (σέσεχον, ἐεχον) - 

ἕπομαι (σεπομαι), ἱταρουΐθοῦ εἱπόμην (σεσεπομην, ἕεπομην); εἶδον 

(ἐριδον), ϑοοοημα δογυιδῦ οἵ ὁράω (ροραω) ; ἄγνῦμι (ραγνῦμι, δογῖδῦ ἔαξα 

(ἐραξα). ἶ 

837. 76 αὐοηιοντΐ, δοίί, συ ζαδῖο απ ἐεηροτγαῖ, 8 οὔοη οηυϊξίοα. 

838. Οοιπροιηᾶ ΨΕΓΌ5. ---- ΟΊ. ῬΤΘΡΟΒΙΟΠ8 (ΟΥΊΡΊΗΔ8,}γ Δα νθ 5) 

ΔΥΘ Ῥγυθῆχρα ἴο νϑιῦβ, 86 ΤΟΙ] ἔοσυιηηρ ἃ οοιῃρουπμπᾶ. [1 {ῃ68 

ῬΤΘΡΟΒΙ ΟΠ 645 1 ἃ σοῦ 6] Δηᾳ 8 σου ὈΘΡῚΠ 5 τι ΟΘ, {116 

ΥΟΥΘΙῚ οὗ ὉΠ16 Ῥυθροβιθοῃ 18 βΌ}]ν 6]]16α (δ75), 88 διίστημι 

(διά-στημι), ἀφαιρέω (ἀπό-αἱρέω (δ82)). 

839. ΤῊΘ δαρτηθηῦ Οἱ ΟΟΙΒΡΟΙΠΩΛ ΘΒ οοῆθ85 θϑῦύνψθθῃ 88 
ῬΙΘΡοβιθον δηἃ Ὁῃη6 νϑῦρ. [ὃ ὕγχγο σνόῦγθὶβ τὸ ὕμ8 ὈὉτουραῦ 
τορϑῦμου, [8 ἢτϑῦ 15 α8.8}}Υ 6]1 θᾶ, ἃ8 ἀπολύω ἰοοδα, "66; Ἰτηρϑυ βου 

ἀπέλυον (ἀπό-ἔλυον) ; δογ!8ὺ ἀπέλυσα (ἀπό-ἔλῦσα). 

840. Γπιροσίβοίϊ. ---- ΓΘ ᾿τηρουξθοῦ (ἃ βϑθοομᾶδυυ ὕἤθηβο (816)) 18 

Τουσηθα ὈΥ δααϊῃρ ὕ8 ΒΘΟΟΠαΔΤΎ ΘΒΘΙΉΡΒ (821) ὅο {μ6 ατρηιθτίοα 

βύθχῃ οὗ [86 Ῥγθϑϑθηῦ, 88 λύω 1] ἰο086, Ἰτ Θ᾽ θοῦ ἔλυον 17 τῦαϑ8 ἰοοδίηρ ; 

τίθημι 1 ρίασο, ἱταρ τ ϑοί ἐτέθην. 

841, Εϊτϑὲ Δουϊβί. --- [6 ἢγϑὺ δουϊδῦ οἵ νόοῦθὶ δηᾶ ταῦθ νϑ 8 

(849) (ἃ βθοοῃᾶδυυ ἤθηβθ, 816) 15 τϑρα αυν ἔοσταθᾶ ὈΥ δαάϊηρ 

-σ(σ)α ὕο πΠ6 ϑαρταθηύθα σϑιὺ βίθιι, ξο] οθά ὈΚΥ 0ῃ6 Ῥϑυβοῃμδὶ 
ΘΙαΔηρΡ8 οὗ ὉΠ8 Βθοομάδσυ ὕβθηβθβ. [Ὲ 88 νϑὺὺ βδύθιῃ. 668 1 ἃ 

ἸοΟΠρ γΟΥ͂Θ] ΟΥ ἃ Θοηϑοηδηῦ ΟὨΪΥ͂ ΟΩΘ6 σ 18 ΘΥὸὺ δααρᾶ; 1 τὖ θη 8 

1 ἃ ΒΒοτῦ νουθὶ, δῦ ΟἿΘ ΟΥ ὕνγχο. 5ΒΙΡΊΩΉ8.Β Τη8} 0 6 866, 

842. “Μιχοά ΑΔΑοτὶβίβ. --- ἀ ἔθ ϑουϊϑὺβ (βοχῃθύῦνμτηθβ οδ]]ρὰ 
“ἐ χῃχρᾷ δουδὺβ ᾽.) 1 ξουτηϑα Ὀγ δἀάϊηρ -σΖέ, ξο]ονσθα Ὀν {88 ρδῖ- 

ΒΟΠ8] ΘΠαΙΏΡΒ Οὗ [6 Βθοοπᾶβδχυ ὕθηβ68, ἴο {Π68 ΘΙ ηὐθα γϑ Ὁ βύθῃ. 

848. ἴημι ἐμγοιυ, 8οη)α ; δίδωμι οἷυο, ογαπέ; ἃπὰ τίθημι ρεΐ, ρίαοθ, 

ΠδΥ͂Θ -κα 1ῃ 88 δΔοιιϑῦ 1ηδὕθδα Οἵ -σα. 

844. Ἑυζατα. --- ΤῊΘ ἔαῦαγθ (8. ῬΙΠΙΏΔΙΎ ὕθη868) οἵ νονϑὶ δηᾶ 
γησαῦθ σου }5 (849) 15 τοραϊαυν ἔουταθα ὉΥ δάαϊῃρ [6 ἴἤθῃβθ βυ!ῆχ 

-«σ(σ)ε ἴο 016 γϑὲ} βύθιῃ, ἐο]]ονγοᾶ ὌΥ [ῃ8 ῬΘυβοῦϑὶ οηᾷίηρβ οὗ 
086 ῬΓΙΤΏΔΙΥῪ ἴθ 868. 
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ΑΥΘΜΈΝΥ, ΤΈΝΒΘΕΒ, ΨΕΒΒ ΟἸΑΞΒΕῈΒ [845-858 

845. Τί [86 νϑὺῦ βύθιῃ δῃᾶβ ἢ ἃ ἰοῇρ ν 6], 86 βύβῃι 15 ποῦ 

αἰξοοιθα Ὀγ {86 δἀαϊύϊοι οὗ -σφέ ἀῃᾶ -σα ἴῃ ὕδ8 ζοτιπδίϊου οὗ {86 
ξαΐατα δα δουϊϑύ. 

846. ΤΆ {16 νοῦ} βύβηι Θη6Ἃ5 1 ἃ Βῃοχί νοῦγ6], 81] ὕβῃ868 δχοδρὺ 

[86 ρσϑϑϑηῦὺ 8πᾶ ᾿τρϑυ θοῦ τθρυ]Δυ]Υ Ἰθηρίμ θη 0815, α 888 ε Ὀθοομι- 
ἸῺ ; ὁ ὈΘΟΟΙΆΙΗΡ ω; 88 ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα: χολόω, χολώσω, 

ἐχόλωσα. 

8417. ϑὅοτηθ νϑῇρ8 ἀοὁ ποῦ Ἰδηρίβθῃ [8 βῃοχῦ νοῦ] δοοογάϊηρ ἴο 

86 τὰ ]6 1ῃ 846. 

848. ΤΉΘ686, δῃᾷ ἃ ἔδν ΟἾΒΘΥΒ, 5.181}70 πᾶγνο σ Ὀδθέοσα {86 ῥΡοτ- 

Β0η81 6η6]1ηρ᾽ Οὗ {86 ρϑυῖθοῦ γη144]6 8η8ἃ {Π6 δοῦῖβὺ Ῥβββίγα. 

849. ΟΙα5568 οἵ ὙεσΌ8. -- ΘΙΌΒ ἃσθ ο8]16ἃ νοισοὶ νογῦϑβ, ἰἰχιϊα 

νογῶβ, παϑαΐ πυογῶϑ, δα μυέθ υθγῶβ, Θοοοτα]ηρ ἃ5. Π 61} βδύθιαῃ ΘῃαΒ 

1η ἃ γΟΥ͂ΤΘ], ἃ Ια], ἃ Π888], ΟΥ ἃ. πμχῦθ. 

850. Μαυΐε Υ ογὉ 5. --- ΤΕ [ἢ 8 νΘῚῸ βύθῃῃ δη 5 1ῃ ἃ τησῦΐθ, [86 10]- 

Ἰοσην θα ΒΒοιΐο ΟΕδΏρΡ 685 ἰαϊχθ Ῥ]δοθ: 

1) ἃ ἸΔ ̓ ΑῚ ταυΐθ (π, βν, φΦ) υπϑιῦθϑ τι} [Π8 5ίρτηδ, [0] οηρ δᾶ 

ΤΟΡΤῺΒ ψ, ἃ8 πέμπω, πέμψω {(πεμπσω), ἔπεμψα (ἐπεμπσα) 8θπά,, 6ϑ0οτῇέ : 

ἀμείβω, ἀμείψω, ἤμειψα (ἀμείβσω, ἡμειβσα) (Θα)οπαησο;. 

2) 8. Ῥα]αῖδὶ ταυΐθ (κ, γ, Χ) ὉΠῚ 65. τι ἢ {86 βίρτωδ 10] οσίηρ δηᾶ 

ἴοντηβ ἔ, ἃ8. ἀρήγω, ἀρήξω (ἀρηγσω), ἤρηξα (ἠρηγσα) Πεῖρ, αϑϑ8ῖ8ὲ 
τεύχω, τεύξω {(τευχσω), ἔτευξα (ἐτευχσα) πιαΐθ, ζαδἠίοη, οατι86. 

8) ἃ Ἰίηρυδ) χηυΐθ (τ, δ, Θ) Ὀθέοτθ [88 σ 18 δββιτα ]αὐθὰ (610, 4), 
88 πείθω, πείσω, ἔπεισα ρογϑιιαθ; κλέπτω, κλέψω, ἔκλεψα 8ἰθαΐ. 

861. Ιᾳυτᾷ δηᾶ Νά 541 Ὑ οσ 8. --- ΤΊ ἃ νου βύθιῃ 6 ῃ65 1ῇ ἃ απ] 

(λ, ρ) οἵ ἃ π888] (μ, ν), [88 ξαΐῃτθ 18 τϑρ.]δυ]ν ξοτυαθᾶ ὈΥ δαάϊηρ 
-εσῦξ, σι [6 1058 οὗ σ Ὀθύνθθῃ σόυγθ]β (608), ὑο {Π6 νϑι βύβθῃι, 
ἴο ΏΙΘΩ ἃτ6 οὐΐδομθα [6 ῬὈΧΊΤΉΔΙΥ͂ ὈΘΙΒΟΏΔΙ ΒΘΘΊΕΒΕ; 85 βάλλω, 

βαλέω (ἔτοτῃ βαλεσω) ἑΐγουυ, 8ἠοοί. 

852. Τὴ ἃ ἔθνν ο865 ὕὉ8Π6 ἢγϑὺ ε 185 οτηϊυὐθα, δηα σ 15 τϑίϑι θα 10 

γΘΙῸΒ οἵ {8158 ΚΙηᾶ, 8ἃ8 ὄρνῦμι, ὄρσω αγοιί86, 87 ὠρ. 

8563. Α ἴδνν νϑυῸβ ἴῃ δααϊθοι το ὕμοβα ψΠῈ 1]αυ]α ὡμᾶ 1888] 

ϑύθιϑ δῶν Ἰοϑῦ σ ἴῃ ῃ6 ξαΐαχθ, ἃ5 καλέω, καλέω οαἷΐ, διπηηιοι. Τὰ 

σΘμθτϑὶ 8658 νυ 5 Βᾶγ 8 Πα] ΟΥ 858] ὈΘέοσο “6 ἢμ8] γόον] 
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854-862] ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

οὗ 088 5βὔθχαῃ, πα ἱταϊύαῦθ 086 ἔουτὰβ οὗ ὑπ6 ἔαξαγθβ οἵ 1416 8πᾶ 
8.88] νΘΙΌΒ. 

854. ΤΏΟΒΘ Τογιλδῦϊοηβ 1 ὙΓΒΙΟῊ σ᾽ 15 ἀτορρϑθαᾶ διΗ͂δδσ α οἱ ε 876 
ΒΟΙΩΘΌΓΗΘΒ 041166 “Αὐὐ1ὸ ξαύυτθ8.᾽ 

865. Α ἔδυ γϑυθϑ αν ϑοίϊνϑ ἔουτη5 ἴῃ [86 Ῥτγθϑθηῦ, θαὺ τη] 4]6 

ΤΟΥΤΩΒ ἴῃ ῃΠ6 ξαῦυγ6, ἃ8 ἀκούω, ἀκούσομαι ᾿ι6α 7. 

856. γοΙῸΒ ψιῦῃ ΠΙαυ1α δἃ πϑ88] βύθιῃβ ΤΘρΊῸΪ]ΑΥ]Υ ἔοστα {ΘΙΓ 

δουϊδὺβ ΟΥ̓ ἀτορρίηῃρ 886 σ 8η6α ἸΘηρυμθηϊμηρ ὕΠ6 ϑὔθιηῃ νόονγθ] ὮΥΓ 
οοτηρθηβύοῃ (601), α ὈΘΟΟΙΔΙΩΡ ἡ, ε ὈΘΟΟΙΏΪΩΡ᾽ εἰ, ἐ ὈΘΟΟΙΉΙΩΡ ἢ, 

ΘΠ υ ὈΘΟοταηρ ὕ, ἃ. φαίνω (φαν-), φανέω (φανεσω), ἔφηνα (ἐφανσα) 

δἤοιυ; μένω, μενέω (μενεσω), ἔμεινα (ἐμενσα) γϑηναΐη, ατοαϊί. 

857. Τῇ ΒΟΙηΘ Ο84865 {Π6 σ 15 τού ΠΘα 1ἢ) ξου τη 105 ΟἹ [8158 Κἰπᾷ, 

8.5 ὄρνῦμι, ὦρσα 5:7) τἴρ, αγοιιδε; κέλλω, ἔκελσα ἰαπά; κύρω, κύρσω 

ηνθεΐ. 

868. ΤῊΘ ρῥγθϑϑῃηὺ οἵ τηοβϑὺ Πα δηα 858] Ὑϑ᾽ 8 ΤΘΡΌΪΑΥ]Υ 
ἸΘσύμθη8 ὕὉΠ6 Ἰαϑὺ βΒυ1]18 Ὁ16 οὗ {16 βύθιῃ ὈΥ οοσηρθηβδύϊοη (601) 

85. Π6 ΟΥΙΡΊΏΔΙ] ότι οὗ 088 βύθιη οἵ [μ8886 νϑυὺβ ϑηᾶβϑαᾶ ἰπ ΘοΏ8ο- 
πϑαΐϑ! «ε (600). 

8569. ῬΙοβθηΐβ ἴῃ τλλω 816 ἔΥΟΙῚ 8 ΘΆΤΠΘΙ ΖΌΤΙῚ ἴῃ -λί,. ΤΗῺΒ 

ἀγγέλλω, βάλλω, στέλλω, τέλλω, οὖο., ΘΙΘ ΟΥἹἹΡΊΏΔ1]Υ ἀγγελεω, βαλιω, 

στελιίω, τελρω, οὔο, Τὴ ὕμθβϑθ οδβδθθ ὑη6 Ἰαβὺ 5114 016 οἵ [Π6 βἕθχῃ 

15 Ἰθδῃρύμθηθα Ὀγ ἀομὈ]]ηρ {86 ἢπηδ) λ. 

8600. γοΙῸΒ σι Ῥτθϑθηῦβ 1ἢ -αἰνω; -αἰρω, -εἰνω, -εἰρω; -ἴνω, τρω, ὕνω, 

ὕρω ΟΤΙΡΊΩΔΙ]Υ δα {86 ΘΆΘΙΏΡΒ τανίω, -αρέω, -εἐνγέεω, -ερέω; -νέω, -ἐρίὼ 

τυνίω, τυρίω (οομδοηϑηῦαὶ ει, 600) τοϑρϑούνθγ. 

8601. ΤῊ αὐϑοη ιν οἵἩ 68 Ἰαβϑὺ σον] οὔ [86 βίθιω οὗ ΤΉΘΏΥ͂ ν ΘΙ ῸΒ 

οὔξθῃ Ὑδ1168, 88 λύω, λύσω, ἔλῦσα, λέλυκαξ, λέλυμαι, ἐλύθην. 

802. ΑΡΙδυΐξ (σον6] στδαδύϊοι, ὅ985--996) 15 566} 1 ὑῃ6. νϑι]οὰ8 
ἴθη886 βυβίθιηϑ οἱ τη ὙΘΙΌ5, ῬΘΥΌΙΟΌ]ΑΓΙΥ τὼ δύ 8.6 ἈΠΟ 88 

“ ΒΒ0ΟΠΩ ᾽᾽ (868) ἔθηβ8θ5. Τὴθ 'βϑθοοῃὰ ϑουϊδϑὺ 86 βθθοῃᾶ Ῥδββῖγθ 
Βυϑύθιῃβ ΘΟΙΩΙΠΟΗΪΥ͂ μᾶῪθ 86 στοαῖκ (594--095) ρΥϑᾶθβε, υ,α. ΤῈΘ 

οὗΘΥ βϑυϑύθπμιβ 808} 70 ἤδῶνθ ὑῃ8 ΘΟΡΙΘΒΡΟΠΘΙΠΡ Βύσουρ Ρ͵ΔΑ͂ΘΒ εἰ 

(οι), εὖ (ου), η (ὦ) ; οἱ, ου, ὦ ἴῃ 8 Β60οηᾶ Ῥϑυἔθοῦ. ὙΥΏΘῃ ε 15 Ὀ18- 
οραρα οὐ Το] ]ονγρα Ὅγ ἃ 1Ι|αυ͵Ἱα οΥ ἃ Ὡδ88] 105 ὙχΘ8}Κ φυδᾶ8 185 α. 
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ΑΒΙΑΌΤ, ΒΕΟΟΝῸ ΤΈΝΒΕΒ [863. 865 

8638. ϑεϑοομᾷ Τ6Π868. --- ΜΔῺν ν 18 μῶν δῦ ἃΓ6 οα]}16α 8ϑοοηαᾶ 

ἴθηι865, 88 ΒΘΟΟΠ δον ϑύβ (ϑούϊνθ, τη16416, δα ΡῬϑββῖνθ), δηα βθοομᾶ 

Ῥϑυἔθοῦβ 8η4 θ᾽] ρου ἔϑοίβ (δοῦν 8). 656 ΒΘοοηα {έ 865 ΔΥΘ ἸΡΥΘΡῸ- 
1Δ. 1ῃ ζογχηϑύϊομ, 8114 δὺΘ μπ8 ὨϑΙλθα ἰο αΙΒΌΠρυ15). [Π6πὶ ἔσοῃ 

0Π|6 ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΏΤΏΟ,), ΓΘΡΘΌ]ΑΡῚΥ ἔουχηΘα ὕθηβθ8, ΟΝ 16 08116α Πγϑὶ 

6868. 

864. Τῇ τηϑϑῃΐϊηρ οὗ [8686 8δϑοοπα ὕθηβθϑ ΟΥ̓] ΔΊ] ΟΘΟΥΤΟΒΡΟΠΩ͂Β 
ἴο ὑῃαῦ οἵ [π6 3γϑέ ὕθῃβϑ, δχσοθρῦ 1ῃ ὅπ οοτηρδιδίξνθ νυ ἔθ οα568 

ὙΓΏΘΩ ἃ νΘ61} μ88 ὈΟΪΏ ἔουτηβ. ΤΊΘη 0Π6 ἢτϑὺ δηᾷ βθοομᾶ ἔθῃμβθβ 

ΤηΔῪ ΑΙ Θ᾽ 51] ὉΠ 1 ταθϑηηρ, ἀ808}}γν Ὁγ 086 Πνβῇ ὍΘΙ ὑγ8})51- 
ὕν8 (βουηθύληβϑβ οδαβαῦνθ), [116 ΒΘοοπμα 1 δ δ νθ, ΟὈΤΩΡΑΓΘ [6 
ΑΥ̓ΛΘΙΡΙΟΘΏΙΒΙΩ 871,6, δ]ιγιοα, 8) ϊηοα, 86 ὑπϑηβιθγον, 85. 1 [ῃ8 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺ “ ἢΘ ΒΠ1ΠΘα ΤῺΥ 5Π068,᾽) ψιῦἢ 016 ΙΔΟΤΘ ΘΟΙΏΆΤΊΟΙ) ἔΟΤΙΊῚΒ 
οὗ [16 νϑιῦ, δῃξηθ, ϑίιογιθ, βίνοτιθ, θα τηὐγϑηβι νιν, 85. “ 86 βὺῃ 

ΒΠ0η6.; ““Β'Π1)6α ᾽ τηδὺ Ὀ6 ΘΟΡΡΑΙΘα 1ῃ ἔοντα δη4 τιθϑηηρ ἴο 8, 

δυϑβὺ δουιϑῦ, 116 “ἐ ΒΒΟΙΘ ᾿᾿ ου]α ΘΟΡΙΘΒΡΟΠΩ ἴῃ ἔοσιη 86 γηθ8ῃ- 

ἴὴρ ὅο ἃ Βθοομᾶ δουϊδῦύ. Τὰ 1ἴἢ ατθθκ, ἔβην (Φα 801.) ΒΡ 18Π 685 

1 ωϑθηῖ, τοαϊθοα (ὐτδυβὶυϊνθ), 8116 ἔβησα (15ὺ 801.) 515 }18ῆ65 7 
θαπιϑοα ἰο σο, τυαϊμοα ({ὐϑι5101ν6), δ5 1 ΠΏ Ρ]15}. 7 τουϊοα τὰν ἤΟΥ͂Β6 

(ἔβησα ἵππον) ἴ.6. 1 Θα 568 ΤΥ ΠΟΙΒ6 ο Μ{81Κ. 

805. Θοοῃα δουϊδῦβ ἃ. 6 ξουτη θα ἴῃ νϑ]ΟῸΒ ΑΒ : 
1) Α σοΙΊηο τηθύποα 15 ἔοτ' ὕπθια ὅο ἤν {Π6 βθοομᾶδυυ (816) 

ΘΠ 1ηΡ8, Το] οσηρ ὕπ6 ὑπουαϑῦϊο νονγθὶ 26, ὑμ8 Ὀθὶὴρ οοπήαραύίθα 

πκ6 ὑμ6 ᾿παρϑυ θοῦ, 88 ἔχω, ἕξω, ἔσχον ἰο ἤαυθ, ΜΈΘΙΘ ἔσχον {116 

ΒΘΟΟΠΑ͂ δουϊϑῦ 18 Θοῃήαραύθα 116 ἔλυον, {Π6 Ἰγαρου θοῦ οὗ λύω ἐο ἰο0086. 
2) Μδὴν ἢδνθ [6 βθοοηᾶδν ΘΗΘΙΠΡΒ αὐΐδοῃθα ΟἸτθοῦν ὅο {116 

ἴθη86 βύθιῃ, δηἃ ὑῃ8 816 οοῃμ]αραύθα 11κ6 0ῃ6. Δουῖδὺ ρδββῖνθ, Ὀυῦ 

ψειὺπουῦύ {88 θΘ οἵ ὑμ6 ρῬαββῖνθ βύθῃῃκ Τὺ ἔβην (βαίνω), ἔδῦν (δύω), 
ἔγνων (γιγνώσκω), Θο. ΤΉΘΒ6 816 αὐμοιπδῦϊο (797) οὗ ὁου 788. 

9) Οὔμθιβ δηᾷ ἴῃ -α δηα 816 οοῃή]αρεαῦθα τ 10} {88 581η8 ΘΠΘΙΏΡΒ 
8.5 ὑμ6 Πτβῦ (ρα ]αι) δοιιβδύβ, αὖ πψιπουῦ [86 σ, 88 εἶπα, ἔκηα. 

4) Μϑην ΑΥ̓Θ γῬϑαπρ)]οοϊθα (801), δι ἤγαγον [ἄγω], κεχαρόμην 

[χαίρω]. 

ΝΟΥΕ. -- ΤῊΘ. βρη οὗ ὕμ8 βϑοομᾷ δογὶϑῦ ἀ8.8}}}0 αἰῆουθ ἔτόσὴ 88 
Ῥταβοϑαῦ, Τρ] ΔΥΥ βιὐδηαϊηρ ἴῃ ἃρ᾽ααὺ (698--5) το]αδίοι. ἰὼ 1, ἃ5. βαΐνω, 
ἔβην; λείπω, ἔλιπον. 
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866.874] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

866. ΤῊ βύὔθμι οἵ {Π6 β'ῃριδαν οἵ δὐμϑιηλδίϊο (797, 866,2) Βϑθοοπᾶ 

ϑουϊδὺβθ ΤΘΡΆ]ΔΥ]Υ βίαμαβ ἴω δρ]δαὺ (699--8) το]ϑύίοηῃ ὕο {πΠ6 βύθτιημ 

ξουμπᾶ 1π ὑμ6 ἄπδ] 8ηἃ Ὀ]ΌΓΤΔΙ. 

867. ἘΘἀπΡΙ οδείοη. ---- ΤΠ 6 Ῥουΐθοῦ δηα ρ]αρουίθου {τι ἃ ἔθ 

ῬΙΘϑθηΐβ, ΒΘ Ομ δοιϊϑὺβ 8ηα ἔαϊαγ685) 1π 811 τηοάθ8 αν στοαιρίϊ- 

οαἴϊογι (Δ ο. 1 Πρ), 10} τ ρα] ]ν ἀθηούθβ. Θοηρ] θα (ΒΟ Θ 768 

1ηὔθῃ81864) δούλοιι, ἃ βύϑ᾽θ, Οὐ ἃ ὀοπαϊϊομ. 

868. ΟΙῸ5 Ῥαριππΐηρ ἢ ἃ 51ΠΡ16 οοπβϑοηδηῦ, Θχοθρῦ ρ, ρΙοΗ͂Σ 

{18 οοῃβοπδηῦ, ἔο]ονθα Ὅγ 86 Ἰαύοε ε, ἃ8 δύω, δέδῦκα 90 ἕη. 
Οἴθη {86 βύβθιη βίδηβ ἴῃ δοϊωαὺ (5998--5) το] ύϊοι ὕο ὑμ6 βύθιῃ οἵ {8Π6 
Ῥτθβθηῦύ, 85 βαίνω (βαν-, βα-), βέβηκα οοτ6, 60. 

869. γοΙῸ5 Ῥοριηπὶπρ τ] ἃ ἀοα Ὁ ]6 οοπβοηθηῦύ (618), ψι 8 ὕσνο 

οοηϑοηδβηῖβ (αχοθρῦ ἃ ταὰΐθ ἔο]]ονσθα ΡΥ ἃ ἸἸαυ]α ΟΥ πδ88] (609, 816), 
ὕμοβθ Ὀδθριημῖηρ τ] ρ, δα Βοιὴθ Ὀαρὶ πη π]ηρ τι μ, ᾿ἰηδίοδα οὗ 

Ῥϑῖηρ τϑαὰ Ρ]]οαῖθα, 5.12 }0}. δα ε, 88 Ττϑαπρ]]οῦιοη 1π ὕΠ 686. 08868 

Βαυληρ [86 58186 οΤΙὴ 8.8 ὑΠ6 5γ114010 δαρταθαῦ (890--1). 

870. Α τοὺρὴ ταῦσΐο ψΏΘΗ ΤραὩΡ]]Ἰοαῦθα 15 Θηδηρθα ἴο 105 οοσηαΐο 

βτηοούῃ (510--ὃ11), ἃ8 φύω, πέφυκα; θνήσκω, τέθνηκα. ΤῊΙΒ 15 Ἃ6- 

αϑρύγαζίογ, ((1551γη1]αλοΠ) (619). 

., 871, Τὴ νουρβ θορίηηϊηὴρ ΜΠ ἃ σΟῦ6] ΟΥ αἸΙΡῃΠοαρ ὑμ6 τὸ- 

αὉΡ]1οδύϊοι μὰ5 ὑΠ6 ἴοττῃ οὗ {86 ἐεηπυροταὶ (891) Δα σταθηῦ, ἃ8 οἴχομαι, 

ᾧχωκα. ᾿ 

812. ΨΟΙῸ5 Ὀθριμπϊηρ τ] ἃ νοῦ 6] ψΏ]ΘῊ τγὰβ ΓΟΥΤΆΘΥΥ ῥτθ- 

οραρα Ὀγ ἃ Ἰοδῦ δοῃβοῃϑηῦ σϑὺ ὕφϊκθ ὑῃ8 τϑαὰρΡ]]οδίμοη 1 [Π6 ξΟΙΙᾺ 
οὗ 086 5υ])Ό1ο δαρσταθηῦ (890--1). 

8738, βοιὴθ νϑυὉβ Ὀθριμηϊηρ ὙΠ α, ε, ΟΥ̓ ο, ΣΟ] ὉΥ ἃ οοη- 

βοηϑηῦ, Τρ ἀρ]1οαύα Ὀγ τορϑδῦπρ ὑ818 σονϑὶ δηα ὅΠ6 οομβομειῦ απηᾶ 

ὈΥ Ἰομρύμαπηρ ὑδ8 σοῦγ6], α 8ἃ ε Ὀθοοτηΐηρ ἡ, 818 ο ὈΘΟΟΙΏΪΩΡ᾽ ὦ, 
8.5 ἔδω, ἐδηδώς ; ἄραρισκω, ἄρηρα;; ὄλλῦμι, ὄλωλας ΤῊΪΒ 15 ΒΟΙη ΘΟ 68 

οδ116α ““Αὐἴλο τϑα ]]οα ]ο.᾽ἢ 

8714. ἃ ἔονν νϑυῦβ τϑαρ)οαῖθ [86 Ῥτοϑοαῦ ὈΥ ρυθβχιηρ {86 Βγϑὺ 

ὀοηβοηθηῦ Οὗ πμ6 βύθιη 90]]ονγθᾶ ὈΚ ι, ἃ8 ἔστημι (σιστημι θ608--4), 

τίθημι, δίδωμι, ἴημι (σισημι 608--4), πίμπλημι, γίγνομαι, γιγνώσκω, 

μιμνήσκω. ᾿ 
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ΒΕΘΠΡΙΙΟΑΛΑΤΊΙΟΝ, ΡΕΒΕΒΟΤΒ [875-886 

815. θα [86 τραθρ]ϊοαῦθα ρουΐθοῦ θΘρῚη8 τ ἢ 84. Θομδομηϑηῦ, 

{86 ῬΙΟΡογ θοῦ ρσθῆχϑβ 86 5υ0118 010 δαρτηθηῦ (ἔ) ὕο {Π6 ΤΘα Ρ]1οδ- 
ἴοι, 858 βέβηκα (ροτἴθοῦ), ἐβεβήκεα (Ῥ]ΡΘΓ 600). 

876. Τῇ ΟΥΘΙ ο4868 ὑ86 Ρ] ρου θοῦ 8081} τϑίδίμβ 86 ὕθχῃ ροῦαὶ) 
(531) ἀΠΒΊΠΕΤΙ οὗ 86 ρουΐϑοῦ Ἀποβδμηρθά, 

811. Ῥοτίοοι.--- ΤῊ6 Βτδὺ (ΤΘρῸ] 47) Ῥουθοῦ 84.485 -κα, [86 Ὀ]Άροϑι- 
ἔϑοῦ -κε, ὕο ὑπμ6 τϑαυρ]τοαῦθα ὑβμθτηθ ὕο ἔοσια ὑΠ6 51 ρ0}]8ν. ΤῊ ἀπ8] 

81 Ὁ] Υ81] ΓΘρυ]ΑΡ]ν Βᾶνθ {8 ΘΠ ΠΡ οὗὨ {88 Βθοομα ρουθοῦ, θχοδρὺ 
αὖ ὑλτη 68 1ῃ ὅδ [81τὰ ΡὈ]ΓΆ), ΨΈΪΟΒ οὔὔθη 888 [88 οπᾶϊμρβ οὗ {π6 

Βτδὺ ρουϊθϑοῦ. 

818. ΤΏ βύθιῃ 18 ποὺ αἰξοοῦβα ὈΥ͂ 086 δἀαϊῦίοη οἵἉ -κα, -κε, Θχοθρῦ 
μᾶῦ ἃ ἢΠ4] Βῃογῦ γον6] 15 808}}Υ Ἰθηρίμθηθα (δ46). 

8197 ἼΠῃ15 ἔουτι οὗ [886 ρογἔθοῦ (βυβῦ οὐ ὑθρα]δν Ρϑι 80) 15 ἑουμα 
ΟἸὨ]Υ ἴῃ γΘΙῸ5 ΤΊ γΟΥ76] βύθιῃϑ ἃΠα 1) ΟὨ]Υ ϑιρουῦ ὑθηῦῦ νΘΙῸΒ 1Π 
[88 “1801]6 οὗ [86 Ἠομιθυῖο Ῥοθμ8.. 

880, ϑεοοπὰ Ροτέδοι. --- ΠΒ6 βύβθιη οἵ [1ῃ8 βϑοοῃᾶ (ὙὙΘρα]81) Ρ67- 

ἔθοῦ 15 Τουχηθα ὈΥ͂ δα αϊπρ -α ὕο {86 τϑαὰρ]οαῦύθα ὕβθταο, δα [88 
ῬΙΡου ἔθοῦ Ὀγ δἀαϊηρ -ε. 

881, ΤΠ βθοοῃᾶ φϑγίθοῦβ. 4γὸ [286 θα ΘῈ 8η6 816 Ιη ΠΟ ΤΏΟΙΘ 

ΘΟΙΩΤΩΌΤΙ 1πη ὑπ ἩΟΤΩΘΙΙΟ ῬΟΘΙΔΒ ὑμδῃι 816 ὑπῃ6 ἢιβῦ ΟἹ κ- Ῥου [θοῖβ. 

ΤΉΏΘΥ 816 ἔουῃηᾶ ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ 1 ΘΙ ὮὉ5 ὙΙ οομβοηϑηἶδὶ δ ηα 5ο01η6- 
σα 68 1ῃη ὑβοβθ νι νοῦγ6] βύθιη8. δ “ἢ 

882. ΤῊΒ 5]ῃηρυ]8 οὗ [88 Βτϑῦ δηᾷ βθοοπά ροεξϑοὺ δια Ῥ] ρου θοῦ 
ΘΟῦγΘ ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ βύαπαβ 1ῃ ο]ωαὺ (698--5) το]αύϊομ ἴο ὑπ6 ἀυ8] δηὰ 
ῬΊΌΓΑ], ὑ88 ἀυ8] δα Ῥ]υτα] Βαυὶηρ ὑ86 ὑγθαῖκ (ἀἸΒαρΡΘΑΙΙΠΡ) σταᾶθ 
(ὅ94-- δ), 116 016 βιρτ]αν ἢ85 ὑ86 βύσοηρ᾽ ρτϑᾶθ. 

883, Βούδ ρουῖθοῦ 8δηα Ὀ]υρουἕθοῦ 816 1876 1ἢ ἈοΙμΘῚ, 6 Ἰα οι 

ΟΟΘΟΘΌΓΙΙΩΡ τι ΟὨ]ΥῪ ἃροαῦ ὑὐγθη Ὁ ΘΓ 08. 

884. ΤῊΘ Το . ]]ΟΘΌ]ΟΏ 18 ΟΟΟΘΒΙΟΠΘΙΠ1Υ οταἸὑθα, 

885. ὙΘΡῸΒ οοιηρουσπμαθα ὙΠ 84. ῬΙΘΡοΟβιοη (838) τορυ]α]Ὺ 

αν [86 φυρτηθηῦ δα ὑμ6 τϑαπυρ]οδύϊοι Ὀθῦσθθη ἴμ6 Ῥυθροβιῦοῃ 

δι [86 σι, 85 ἀμφιβέβηκα, προβέβουλα (ἀμφιβαίνω, προβούλομαι). 

886. ὙΏΘΩ ἔυϊατοβ 8η6 Βθοοῃμα δοχϊϑὺβ δῖ τϑαπρ)οούθα 1ᾧ 15 

8118} ὐῦθυ ὑΠ6 τΤηϑῃ 6} οὗ ὑΠ6 ΤϑαῸ ]]οδΌ]οη οἵ ρθουν θοῦβ ; Ῥυθδϑηὺβ 
816 τϑαπρ]ϊοαῦθα ἴῃ να} ]Ο 8 ὑγαΎ85, Ὀὰαὺ ΟὨΙΘΗ͂Υ 108 ε (8714). 
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887-898] ΗΟΜΕΒΙΟ ΟΕ ΒΕΙζ 

887. ΜΙάΔ416 Ψοῖοο. ---- ΤΠ ομαϊηρδ οἵ ὕῃ6 τ166]6 τὸ αἰ]ξοσομῦ 

Ττοσὴ ὕμοβα οὗ ὑῃ6 δοῦϊνϑ, 

888. Ῥαββῖνα --- ΤῊ ϑουϊβὺ ραββῖγθ ἢ88 δϑοίϊνγθ ϑῃαϊηρδ; ᾧῃθ6 

οὗ Ὺ ἔουσῃβ οἵ ὕμ8 ραβϑῖνϑθ Βανθ γθ164]6 Θῃ 18. 

889. 5΄'ποθ ομΪΥ 0Π6 δοιῖβὺ: οὗ πΠ6 ρϑββίνϑ αι Υ 8 ἴῃ ΤΌΤΤη ἔΤΌΤΩ 
[88 τλ]461]6, 411 16 οὔμϑου. ὕθῃβθβϑ ανίηρ ὕΠ6 Β8116 ΤΟΙΤΩΒ 1 Ὀοΐῃ 

γοΐοθβ, ὅμ6 οοῃπϊοχὺ τυυϑὺ ἀθίθσσα!)θ ἢ ὑΠ6856 οὔμου ἔθῃβθβ ΨψΈΪΟΗ 

ψΟΙΟ6 15 ᾿Ἰπύθηαθα, 

890. ΤῊΘ δογιβὺ π16 616, θβρθοΐ!ν 86 αὐμοιηϑύϊο (7917) ΔοτΊδῦ, 
185. οὐΐθῃ 866 1ηβύθϑα οἵ ὅη6 δογιϑῦ ραββῖνθ. Οπ ὑπ6 οὔμϑοι ἢδπᾶ 

88 Δογϊδβῦ Ῥβϑῖνϑ 18 οὔὔθῃ 866 σι ἃ. τη144]6 γηθϑη]ὴρ, 

891, ΤῊΘ ρογΐθοῦ δια Ὀ] ρου θοῦ, τη14 416 δ πα Ῥαββῖνθ δῖ δὖμθ- 

τηϑῦϊο (7{97),, ἐ.6. [Ὰ6 Ῥϑιβϑομδὶ θα! ηρ 5 816 ὐϊαοηθα αἀϊγϑοῦν ὕο 088 
Τα ρ]Ιοαὐθα σου βύριη. 

892, ΤῊΘ αΐαγο ρουΐθοῦ Ῥαββῖνο βύθιῃ 18 ζουτηθα Ὁγ δαάαϊηρ -σ7έ 
ἴο ὑπ Ῥογῆθοῦ τὴ144]6 (ρ8881}8) βύθιηῃ. Ἂἂἃ γοῦθὶ ψΉΙΟΩ Ῥτθοθθβ 
0815 -σϑέ 18 Ἰρῃρηθπθα, ον ὑμβουρ 1 Ὀ6 Βμοτῦ 1η π6 ρογθοῦ 

τ 14 61]6, 

893. ΤῊ ἢτυβὺ δοσυιϑὺ ραββῖν βύθιῃ 18 Τουτηθα ὈΥ δαᾶϊηρ θέγη ὕο 
ὅπ 6 σοὺ βύθιῃ. 

894, ΘΟΣΆ ΘΟΙΤη685 8. ΒΙΡΤΗ8, 8180 15 δἂδβᾶ ὑο {π6 νϑὺῦ βίϑθιη ὈΘἴουθ 

[Π6 θ.; ἢ- 

895. Ῥαοΐοτο πμ6 ὑμρίαᾳ οἵ ὅπῃ Ῥββῖγϑ βύθῃ, π δηα βὶ' ὈΘΟΟΙΩΒ φ:; 
κ ὉΠ Ὑ ὈΘΟΟΙΒΘ χ; τ, ὃ, ἃ8πα θ ΤΘΟρΌΪΔΥ]Υ Ὀθοοιῃ σ (610, 1, 2). 

896. ΝΙΔΩΥ νϑιῸ αν ἃ Βθοομα δουϊϑὺ ρῬϑββῖνθ, ΒΟ 068 ποῦ 

Βᾶνϑ 086 θ, Ῥαΐὺ οὔποθ ]88 ἢ85 ὅμ6 βϑῖὴ8 θη ΠΡΒ ἃ8 ὑπ6 Ετβῦ ἀουϊδὺ 

Ῥθ,5881γ6. 

897. Ῥεροποπί ψ ΓΡΒ. --- ΤΉΘΙΘ ΔΤ ΤΩΘΗΥ͂ ὙΘΙῸΒ ΜΉΘ δα ΠῸ 
ϑοίζνα ἔοσσηβ, Ῥαῦ π6 τ0144]6, οὐ ὑπ τ] 4]6 δηα Ῥαββῖνθ 816 86 

ἢ 4ῃ ϑοῦϊνο Ἰπθα]ηρ. ΤΉΏΘ686 816 041166 αἀσρογιοτιέ ν 6.8. 

898. Τοῖθοϊΐνο ψογ8. ---- ΜΙΔΩΥ ΟῚ 5 ἀο ποῦ Παγνθ 411] [πΠ6 Ῥτ1η- 

6108] ραυῦβ, ὑμαῦ 15, ὕμ6 ΥῪ τὸ ἀφγβοξίυο. ὙΥΆΘΗ 8 Ῥατὺβ ἀτθ οταιτὐθᾶ 

1 Βυὺ 566 817, ποίθ, ἔοσ ὑνχο δχσθρύϊομβ. 
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ΜΙΌΌΙ ΑΝῸ ῬΑΒΒΙΨΕ, ΑΟΟΕΝΤ [899-.902 

ἔτοτῃ ὑῃ6 γοοα θ}]Δ 7165 οὐ 0815 Ὀοοϊτ, τὖ ᾿ηΠα]οαύθβ ὑμαὺ 8686 ζου 5 

ἄο ποῦ ΟΟΟΌΓΪ ΘΙΠΘ: 1 ἩΟΊΊΘΙ ΟΥ 1 ἸΔΌΘΙ Ο8.851041 ΟἼΘΘΚ. 

899. Ῥογρῃσαβεῖς Βοσπιβ.---- ΤΉΘΙΘ 8.6 ΒΟΥΩ6 ΤΌΤῚΒ Οὗ {86 νϑΥῸ 1π" 

το ΨΏΙΟΙ 816 χρυ τθββρα δὖὺ {{1τπη8688 ΟΥ̓ ἃ οογηρουμα οἱ [88 νυ} 
ἴο δὲ (εἰμί) ιῦῃ ἃ Ῥαγίϊοῖρ]6 οὗ 86 νϑῦρ. ΤΉΘΒ6 8.86 ο8116α ρογί- 

φῆγαϑβέϊς ἕοτταϑβ. ΤῊΘ τηοϑῦ ᾿ηρογχίθῃῦ 818: 

1) ΤὮΘ ρϑιυξθοῦ δηα θ] ρου θοῦ, γθρυθϑϑηὐθα δὖ ὑϊ165 ὈΥ [86 Ῥ6τ- 

ἔϑοῦ Ῥαυῦ01}016 ψιῦῃ ὑμ6 φῬγθϑοηῦ 8ηα ἱτηρϑυΐθοῦ τοβρβοῦνοιυ οἱ εἰμί 

2) ΤὮΘ ξαΐυγθ ρϑυΐθοῦ, Ὁ ϑοῦϊνθ δηα Ῥᾶβϑῖγθ, τϑρυθϑθηΐθα ὈΥ 

ὑ86 ξαύατο οἵ εἰμί τινα (δ 6 ρΡουΐθοῦ δούϊνθ δῃηᾶ 1η144]6 (ραββῖνθ) 
ῬΑΙΌΟΙΡΙ6. ᾿ 

900. ΤΙἰογαϊέν ΒΟστηΒ. -- ΜΔΩΥ σϑυρ5 Πᾶνθ τ μδῦ 816 081164 ἐΐόγα-. 

ἔνθ ΟΥΥῺΒ ἴῃ 086 ἐφιρογοοί πᾶ αογδί, δοῦν δα το14 416, ΓΉΘΒ6 

Βαᾶγῦθ ὯῸ0 ϑαρτηθηὺ 8ηα 80 σκ ζΟ]]ονσθα Ὅν ὑῃ6 Ῥϑιβομδὶ ΘΠ α]Πρ8 

ἴο [86 νϑὺ βύθιῃβ. ϑοῆθ Βᾶγθ 8. ΘΟ" ΘΟΌΊΩΡ γ 61 (8Ό84}γΥ ε, 

ΒΟΙΩΘΌΏΠΙΠΘΒ αὐ), ΟὔΘΥΒ ἀο ποῦ. ΤῊῸΒ ἔτουη ποθέω ΟΘΟΙΏ65 ποθέεσκον, 
ἔσο φθινύθω ΟΟΥ685 φθινύθεσκον, οὖσ. 

901. Α ἴον νοῦ ἤᾶνθ ΒΡΘοΙδ)] ἔοστῃβ ἴῃ ὑῃ6 ῥῬγοβοηῦ δηα 5θοομα 

δουϊβὺ τηϑᾶθ Ὁ δαάϊηρ θ᾽ ὕο ὕπ:8 ὕθ:86 βύθσῃ, ἃ8 ἔσχεθον ἔγοσὴ ἔχω 
(2α δου. ἔσχον), φθινύθω ἔτογη φθίνω. 

Αοορπὶ οὗ  ογῦ5 

902. ἌοΥΡ5, Ὀούῃ 5110}16 διῃᾶ οουηρουῦμπα (898), Ὀ5.4}}ν μῶν 86 
γθορϑϑῖυα διοοθηῦ (848), Θχοορῦ ἴῃ {86 ξο]] ον πρ᾽ 04568: 

1) Α ἔονγ 5θοοῃᾶ δοσϊδϑβ Ἰῃρθσαύνθ, 24 5150], Βανθ {86 δοαΐθ 

Οἡ πη α] τηθ, 88 εἰπέ, ἐλθέ, εὑρέ, λαβέ. ὙΥ ΘῺ οομηρουπαβα 0.686 

γΟΥῸΒ ἤῶνθ ὕπ0 τθόθβϑῖνθ δϑοοθηῦ, 

2) «ΤῊ ξο]]οσηρ ἔοτιηβ δοοθαὺ [86 Ῥϑμυ]ῦ: [86 ἢ τοῦ δουϊδϑῦ δοῦλγϑ 
Ἰπβηλῦννο, ὑΠ16 βθοομᾶ δογιϑὺ δοῦϊνθ Ἰηπηϊῦνθο (ἀβα8}}ν οοηὐτδούθα 

σι 6 Ὁ] 01γη8), {86 βθοοῃᾶ δογιϑὺ τη1644]6 1 ῦνβ (Θχοθρῦ πρί 
ασθαι, ὄνασθαι), [ἢ}8 Ρϑυξθοῦ τ) 4.4] (Ρ858ὶνθ) 1 ΠῊΪ γ88 δηα ῬϑΙῈ- 

ΟΙΡΙ68, 86 811] 1: )1015088 11) -ναὶ ΟἿ᾽ -μεν, Θχοθρὺ ὕπο86 1} -μεναι. 

5) ΤῺ Ο]]οσίηρ ῬδΥ ]01}0168. μᾶνθ ὑΠ6 δοαῦθ οα. 6 α] ὔτηδ ἔῸΣ 
6 Τη8,80.]16 816 ἡθΘαΐθ}, 8116 [86 οἰτουηῆθχ οἡ {π6 ρϑμα]ῦ οὗ ὑΠ6 

ἔΘτΉ] 16: 0ῃ6 ΒΘοομα δοιϊϑῦ ϑοίΐνρ, 811 ὕΠπΠο86 οὐ ὑμ8 ὑβ1γα ἀθοϊθῃ- 

5105 (Θχοθρὺ [88 ἢτγβὺ δουϊϑὺ δοίζνϑ) ϑῃᾶϊηρ' ἴῃ -ς 10 {ῃ68 ποιρίπαῦνθ 
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903..9041 ἨΟΜΕΈΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ΘΙ ΠΡΎΠΪΑΤΙ ταϑ86]1η6, δϑηα ὕμ86 ῥγυθϑθηὺ ρϑυῦο1}168 ΟΥ̓ εἰμί, εἶμι δᾶ 
κίω (ἐών, ἰών, κιών). 

4) ΒῸΣ {86 γι ομβ τὰ [ἢ 8 6 ΠΟ] 1016 ἔουτη 8 Οὗ εἰμί, φημί, 8866. [88 
Ῥδιδάϊρτηβ 964, 967, φηα δδά--ὅδθ. 

δ) ΤῺ δοοθηὺ οὗ ὐμϑιλδῦϊο ορύδυοϊνθϑ ΠΘΥΘῚ ΡΌΘΒ ἔασύμϑι ὕο {86 
16 δῦ ὕβδηῃ ἴμ6 ἀϊρῃύμομρ οομὐϑιπ]ηρ᾽ 086 ἐ οὗ ὕΠ 6 Τηοᾶθ 516}. 

0) Τὴ υπϑαρταθηῦθα σοι ρουηα ὙΘΓῸΒ Ὁ86 ϑοορηῦ οἀμηοῦ σῸ ἔῸ1- 

086} ἴο [π6 Ἰοὺ ὕβαμ [86 1δδὺ 5υ118 016. οὐ ὕπ6 ρυθροβίθϊοη πὶθα 

ὙΓΒΙΟῊ ὅπ γ 1 15 Θογηροσπαβά. 

7) Ὁ δαρτηθηὐθα τι σῃοβυ]] 4} 16 Βθοομα Δουβῦβ μῶνθ ὑπ6 οἰτούτη- 
ἤθχ ψ θη οομὐαϊηΐμρ' 8, ἸΟηΡ' ὙΟΥΘΙ, 85 βῆ (ΞΞ ἔβη). 

8) Τὴ δαρτηθηὐθα δηα τϑαπρ]οαῦθα οοταροιπα ξΟΥΎΩΒ ὑπ δοοθηΐ 
οδηῃημοῦ σὸ ξυσύμου Ὅ8ὸκ ὕμδη ὑπ δυρτηθηῦ ΟΥ Τοα! ]]οΔ οι... 

9) ΜΊΔα]6 ΠΡ ΡΘΥΔΌνΘΒ 1Ὲ -εο Βᾶν6 ὕΠ6 δοαῦθ οἡ ὕ86 ῬΘηυ]ῦ ΠΘΗ 
ΘοΙΩΡΟυ παρα τ ἸΠΟΠΟΒΥ Δ Ό 16 ῬΤΘΡΟΒι ]0Ή8. 

.. 10) ΤῈ ϑχοθρθοῃ 8 8.6 ΟὨΪῪ Δρραγϑηῦ 1ῃ Ὁ} 68 δοοθηῦΐ οἱ οομὐτϑοιθα 

ἕοσυγὴβ 996--944. Το] παϊηρ ὑμ6 δοτιϑὺ Ῥαβϑῖνϑ ΒΕ 7 πη οὐῖνρ, λυθέω τ 

λυθῶ, ἀλλα ορίαϊνο, λυθέτοεμεν Ξε λυθεῖμεν, [6 ξαύατο οὗ Ἰ1Ἰαπ]α μα 

Ὥδι58] γϑ 05, Θηα ὉΠ 86 Ῥυθϑθηὺ δηᾶ βθοοηᾶ δογῦιϑὺ ϑοῦϊνβ δῃα γη]α]6 
ΒᾺ Ὀ] απούϊγο Ο χτηοϑῦ -μὲ γϑῦρῦβ. 5366 981--Θθ δ, 

903. ἘῚ4] -αιἱ δηα -οἱ ΟΥ̓ ὑμ6 ορίϑῦϊγε, δηα Ὁη86 ἢΠηΔ)] -οἱ οὗ {88 
Ἰοοϑύϊνϑ οἴκοι αὐ ΠΟΊγιΘ, ΛΘ αἰνγωγϑ ΘομϑΙ αθυθα Ἰοηρ ψ]1Θὴ ἀδύθιτῃι- 

ἴῃὴρ μ6 δοοθῃηῦ; οὔμϑιν]56. ἤπδὶ -αἱι, τοι 8΄Θ. ΟΟἸΒΙαΘΙΘΑ, βῃοσῦ ἔὺι 

ῬΌΓΡΟΒΘΒ ΟΥ ΔοορηΌ. ᾿ 

9004. ΟΟΝΟΘΑΥΤΙΟΝ ΟΕ λύωϊ [1] ἰοοϑὸ 

Αοἰΐνα 

ἸΝΌΙΟΘΑΤΙΨΕ 

ῬΕΈΌΒΕΝΤ ἹΜΡΕΝΉΈΙΟΤ' 

5.1 λύω 1 Ἰοοβο, δ Ἰοοβίαρ, αὐ ἔλνον 1 νψῶβ Ἰοοβίηρ, 1 Ἰοοβρᾶ, ἀϊὰ 
Ἰοοβ6 ἸΙοοβθ 

2 λύεις γοι ]Ἰοο86, ἅτ Ἰοοβίῃρ, ἔλνυες γοῖ Ὑγ616 ἸΟΟβίηρ, γοῦ ]ἸοΟΒΘΩ͂, 
ἅο Ἰοοβθ ; αϊᾷ Ἰοοϑθ 

8. λύει Ὧ68 ἸοοΒ685, 15 Ἰοοβὶρ᾽, ἄοθ ἔλυε ἢ6 νγὰβ Ἰοοβίῃρ, 6 ]Ἰοοβθᾶ, 
Ἰοοβθ ἅ1α Ἰοοβθ 

1 ΟἾβοΥνο ὑμδὺ {μ6 ν οὗ λύω 15 Ἰοὴῃσ ΟἹ] ΨΠΘΩ ξοΠοττοὰ ὋΥ σ; οΟὔου 56 

1 15 Βῃοσί, 
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Ῥι,. 

Ῥτ 

Ῥμ. 

905. 

ο ον μὰ 

οὐ μα Φὸο 

ἰὸ] 

ὃ 

ΑΟΟΕΝΊ, ΟΟΝΟΌΘΑΤΙΟΝ ΟἿ λύω τ [905 

λύετον γοὺ ὑζο 0086, δΐο. 

λύετον ὑΠ6 0 ὕὑνγγο 0086, 6ΐο. 

λύομεν γ76 ]0086, εές. 
λύετε γοὺ 100Β6, εἴς, 
λύουσι 60 100868, Εἴς. 

ΕὔΤΌΒῈΕ 

λύσω 1 5}41}] (71}1) Ἰοοβ8 
λύσεις γοὺ 11] (5881) 0088 
λύσει μ6 ΜΠ (5841) Ἰοοϑ6 

λύσετον γοι ὕγγο 1ἷ7111}] (5141) 
Ἰοοβ6 

λύσετον μον ὕτο “1}} { 8588}}} 

Ἰοοβθ 

λύσομεν 76 5841] (1 7111} ἸοοΒ8 
λύσετε γοιχ Μ11}} (5}8}}} ἸοοΒ6 

λύσουσι ὑμεγ ΜΠ (5881) 
Ἰοοβ6 

ῬΕΒΙΕΈΟΤΙ. 

λέλυκα 1 ΠΒᾶγβϑ Ἰοοβϑα 

λέλυκας γοὰ Πδᾶγ6 Ἰοοβοά 
λέλυκε Π6 885 Ἰοοβρά 

λελύκατον γοὺὰ ὕνο δᾶγβθ 
Ἰοοβϑᾶ 

λελύκατον ὑμοὺ ὑὕὑγο δᾶγθ 

Ἰοοβϑᾶ 

λελύκαμεν γ71ὁ ᾶγο Ἰοοβϑᾶ 
λελύκατε γοὰ δᾶνΘ Ἰοοβϑα 

λελύκασι ΠΟΥ Βᾶγϑ Ἰοοβθᾶ 

ἐλύετον γοῦ ὑνγο ὑγοσα Ἰοοβίπρ ἠδίο. Ὲ 
ἐλυέτην ὑῃ6 ν ὕνγο ὑγοσθ Ἰοοβίηρ', οἕό. 

ἐλύομεν 6 ὝΘΓΘ Ἰοοβὶηρ, σέο. 
ἐλύετε γοι ὕνχο ἼΟΙῚΘ Ἰοοβίηρ, θέο. 
ἔλνον ὑῃ 6 0 ὝΘΙΘ Ἰοοβὶπρ',, δέο. 

ΑΟΚΙΒΤ' 

ἔλυσα 1 Ἰοοβθᾶ, ἀϊα ἸοοΒ6 

ἔλῦσας γοι ἸοοΒοά, ἀἸ4 Ἰοοβ6 
ἔλυσε ἢ Ἰοοβθοᾶ, α1ἃ Ἰοοβ6 

ἐλύσατον γοι ὑνο Ἰοοβαά, ἀϊᾷ Ἰοοβ6 

ἐλυσάτην ὑῃΠϑγ ὑμο Ἰοοβϑᾶ, αϊ4 Ἰοοβθ 

ἐλύσαμεν τγα Ἰοοβοᾶ, ἀϊᾶ 1ο΄.86 

ἐλύσατε γοὰ Ἰοοβοᾶ, ἀϊᾷ Ἰοοβ6 
ἔλυσαν ὑπογ Ἰοοβθᾶ, αἸά Ἰοοβα 

ῬΙΠΡΕΒΕΒΟΤΙ 

ἐλελύκη (-εα) 1 δα Ἰοοβοᾶ 
ἐλελύκης (-εας) γοὰ δᾶ Ἰοοβοᾷ 
ἐλελύκει (-εε) ἢ 6 Βδα Ἰοοβϑὰᾶ 

ἐλελύκατον γοι ὕχο δα Ἰοοβθᾶ 

ἐλελυκάτην ὑῃογ ὑγγο δα Ἰοοβϑᾶ 

ἐλελύκεμεν γγα Πδα Ἰοοβορᾶ 

ἐλελύκετε γοῦ δα Ἰοοβϑᾶ 

ἐλελύκεσαν ὑπ6γ δά Ἰοοβϑά 

ΤΉΝ Βυβ)ΌυνΝΟτΤΙνΕ 

ῬΕΕΒΕΈΝΤ. 

5. 1 λύω(μι) 1 ΤγδγΥ Ἰο00868 ὃ 
2 

ὃ 

λύῃς(θα) γοὰ ΤΏΔΥ ]ΟΟΒ6 

λύῃ(σι) Π6 ΠΊΔΥ ΙΟΟΒ8 

ΑΟΒιστ 2 

λύσω(μι) 1 ΤΠΔΥῪ ἸοΟ86 ὃ 
λύσῃς(θα) γοὰ ΤΩΔΥ ΙΟΟ86 
λύσῃ(σι) ὯΘ ΤηΔΥ ΙΟΟ88 

1ὙΠ6 ροχΐθοῦ οὗ λύω 15 ποὺ ἰουῃᾶ ἴῃ ΤΟΠΊΘΥ, Ἰυὰὺ ὕπθ86 816 ὑπθ οχάϊπατν. 

ξοττὴβ ἴῃ Αὐΐο ατθοκ. ἘὺῸΣ ὑη6 ἩοΙΏΘΥῖΟ ροχθοῦ βυβίθχη 8566 922, 924, 966. ᾿ 

2 566 Γοούποίθ 1 οἡ ποχὺ ρᾶρθ. 5. 566 ἑοοίποΐθ 2 ΟἹ πιϑχύ Ῥᾶρ6. 
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906] ᾿ ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΒΡΚ 

Ὥσυ. ὃ λύητον γοὰ ὕγγο ΤηΔΥ͂ ἸΟΟΒ6 λύσητον γοὺ ὑνγο ΤΩΔΥ͂ ἸοΟΒ6 
8. λύητον ΠΘΥ ὕνχο Τη80 ἸΟΟ86 λύσητον ὉΠΘΥ ὕνχο ΤΩΔΥῪ ἸοοΟΒΘ 

Ρι. 1 λύωμεν γ7Χ6 Τ8 0 Ἰοοβ8 λύσωμεν τγθ ΓΠΔΥ ΙΟΟ86 
2 λύητε γοῦ ΤΔΥ ΙΟΟ86 λύσητε γοῦ ΤηΔΥῪ ΙΟΟ88 
ὃ λύωσι [Π6} Τη8γ ἸΟΟΒ86 λύσωσι ΦΠΘΥ ΤΠΔΥ 0056 

ΡΕΒΙΞΈΟΤΊ, ὃ 

3. 1 λελύκω 1 τηᾶν ]οο86 2 ΡῚ, λελύκωμεν ΜΔ Τὴ ΔΎ ]Ο0086 2 
2 λελύκῃΞ(θα) γοὰ ΤΩΔΥ͂ ΙΟΟ86 λελύκητε γοῦ ΤΩΔΥ ἸΟΟΒ6 

8 λελύκῃ(σι) ΒΘ Τγ87 ΙοΟ58 λελύκωσι ὕΐπογ ΤηδΥ ἸοΟ56 

Ὁυ. 2 λελύκητον γοὺῦυ ὕψγο τὺ δ υ. ὃ λελύκητον ὕπο ὑὕνο τηδΥῪ 

Ἰοοβθ Ἰοοβθ 

906. ΟΡΤΑΤΙΨΕ 

ῬΕΕΒΡΕΝΊ" 

ΚΒ. 1 λύοιμι ΤῊΔ 7 1 ἸοΟΒ6 ἢ })υ. 1 

2 λύοις(θα) ΤηδΔΥ  γοὰ ἸΟΟΒ56 2 λύοιτον Τ)ΔΥ γοὰ ὕνγο Ἰουϑθ 
ὃ. λύοι ΤΩΔΥ͂ Π6 Ἰοοβθ ὃ. λνοίτην ΤΩΔΥῪ ὕπογυ ὕνγο Ἰοοὺβϑθ 

ῬΙΕΌΞΑΙ, 

λύοιμεν ΤΔῪΥ Ὑ ἸοΟΒ6 

λύοιτε ΤΥ ὙΟῺᾺ ]ΟΟ86 

λύοιεν ΙΏΔΥ ὕθμθγ Ἰοοδα 

ΑΟΒΙΒΤῚ ῬΕΒΕΈΟΥ 8 

ΒΒ. 1 λύσαιμι τηδγὺ 1 ]οοβοὅ λελύκοιμι ΤΔΥ 1 10056 ὅ 
2 λύσαις(θα) (λύσειας) την γοὺὰ ἸΙοοϑθ λελύκοις(θα) γηδγ γοὺ Ἰοοβθ 

8 λύσαι (λύσειε) Τὺ Π6 ἸΟο586 λελύκοι ΙΏΔῪ Π6 ἸΙοοβθ 

1 ΤῚ6 αἰοσθηῦ ὕθηβοθ οἵ ὑῃ6 Β ] ούϊνο, ορίδυϊνθ, ᾿τηροσαύϊνθ, δηα ἴη- 

Ἠηϊοῖνα, ἄο ποὺ οὗ θΠπθτηβθ]ν 5 Τορσθδθηὺ αἰδυ οὐ] Ο.5 οὗ ἐη6. Τ]Θ Ὀγδβθηὺ οἵ 

{656 ὑθῃβοβ ἀθηούθϑ σογέγυμαηος οὗ δούϊοῃ, 88 λύειν (ὈΥΘ5. 15:8 .} ἐὸ δα Ἰοοϑίῃς 

(αὖ ΔΗΥ͂ {1126}. 

ἼΠ6 δοιϊϑῦ ἀθῃοίθβ ΒΙΏΣΌΙΥ ὕΠπΠ6 ΟΟΟΏΥΥΘΉΟΘ Οὗ 8 ϑοϊίοῃ, 105 ἀΐταθ Ἰθΐῃρ 

ΘΧΘΟΌΚ {86 581)6 8ἃ5 86 Ῥτϑβϑϑηῦ, 85 λῦσαι (80Γ. 1η1.} ἐο ἴοοδ86 (8 ΔΥ {11η6). 

ΤῊΘ ρῬοιξροῦ ἀθῃούθβ οοτῃθ]θίΐοι οὗ δὴ ϑοίίοῃ, ἃ5 λελυκέμεν (Ῥ6 Γῇ. 1η1.) 10 

ἤανυε ἰοοξβοᾶ (8ὺ Δ ὈἰΤῊ 6). ! 

2. ΑἸβο ἰδὲ πὶθ ἰοοβϑθ, δια νΔΙ]ΟῸΒ ΟὟΘΙ τηθϑη ΡΒ ὙγΏ10}]1 τηδῦ θ6. ἸΘα θα 
ἔτόσῃ 86 σγῃΐδζχ. 

8 Νοὺ ξουπᾶ ἴῃ ΗΟΙΏΘΙ ; 5686 ποΐθ 1, Ὁ. 288. ΤῊΘ βυρ]ποί, πα ορίαῦ. 
Ῥοσξθοῦ ΔΘ νΘΙῪ γᾶγ6 1 ἩΟΓΊΘΓ. ᾿ 

4 ΑἸβο, 1 γιᾶν, πυϊρλνί, οοιϊα, υυοινϊᾶ, δοιὰ ἴοο86, να ναῦ]οΟῸβ. ΟΥΠΘΤ 

ΤΩ ΘΙ ΡΒ ὙΜΏ1ΟῺ τη ϑὺ 6 168} 68 ἔΤοΟΙΩ [6 βγῃΐαχ. Ἀθδᾷ 088 πούθϑ ἰο 906, 

5 Τοδα 186 ηοΐθ85 δὖὺ 86 ϑῃᾷᾶ οὗ 908. 
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ΟΟΝΦΌΘΑΛΑΤΙΟΝ ΟἹΤἿ λύω, ΑΟΤΙΨῈ,; [907-909 

Ὦυ. 2 λύσαιτον ΤΙ γοὺ ὕνγο Ιοοβα λελύκοιτον ΙηΔΥ γοὶ ὕνγο ἸΟΟ86 

8 λυσαίτην ΤΔῪ ΠΟΥ ὕνγο Ιοοβθ λελυκοίτην ΙηδΥ [ῃ6Υ ὕνγο οΟδ6 

Ρι. 1 λύσαιμεν ΓΠΔΥ 6 ἸΟΟΒΘ λελύκοιμεν ΤὨΔΥ͂ γγ76 ἸΟΟΒΘ 

2 λύσαιτε ΤηΔΥ γοῦ ]0086. λελύκοιτε ΙΔ Υ γοῦ ἸΟΟΒ6 
8 λύσαιεν (λύσειαν) την ὑμθὺῪ λελύκοιεν Τ]ΔΥῪ ὑμ 6 0 ἸΟΟ86 

Ἰοοβθ 

οΟΥ. ᾿ς ἸΜΡΕΒΑΤΙΝΕ 

ΡΕΕΒΕΝΤΙ ΑΟΒΙΒΤΪ 

5. 2 λύε Ἰοοβα (οομύϊππο ο Ιθο86) λῦσον ἸΟΟΒ6 

8 λυέτω Ἰοὺ Ὠΐτη ἸΙοοβα (ὁοη- λυσάτω Ἰοὺ Ὠΐτη ἸΟΟ56 
πιπιθ ὕο 0056) ᾿ 

Ὦυ. 2 “λύετον Ἰοοβ6 (γοὰ ὕνγο), ὁο-ὀ λὕσατον Ἰοοβα (γοὺ ὕπο) 
ὑπ 6 ὕο Ἰοοβ6 

ὃ. λνυέτων Ἰοὺ ὕΏοβ6 (ὑνχο) Ιοοβ λύσάτων Ἰοὺ ὑ8 56 (ὑγγ70) 100856. 
(σου 6 ὕο 0056) 

Ῥι,. 2 λύετε Ἰοοβθ (οομεϊημθ ᾿ ἤο λῦσατε Ἰοοδθ 
Ἰοο056) 

ὃ λνόντων Ἰοὺ ΤΏΘΙη Ιοοβα (σοη- λῦύσάντων Ἰοὺ ΤΏ 61 ἸΟΟΒ6 
ἶπιαϑ ἴο ]0ο86) : 

9008. ΤΝΕΊΝΙΤΙΨΕ ὦ 

ῬΕΕΒ. λύειν (λύμεν, λύμεναι, λνέμεν, λνέμεναι) ὕο ἸοοΒ6, ὕο Ὀ6 ἸΟΟΒΙΠΡ' 

Εστ. λύσειν (λυσέμεν, λυσέμεναι) ἴο Ἰοοβ6, ἴο Ρ6 δρουῦ ὕο Ἰοοββ, ὕο 6 
Ἰοοβὶὴρ 

Αοκ. λῦσαι (λυσάμεν, λυσάμεναι) ὑο Ἰοο56, ἴο Πᾶν ]ΟοΟοΒθά. 
ῬῈΕΚΕ. 2 λελυκέμεν, λελυκέ(με)ναι ὕο ]οο56, ὕο μάνα ἸοΟΒΘᾶ, 

909. ῬΑΞΚΤΙΟΙΡΙ,Ε, 

ῬΕΕΒ. λύων, ουσα, ον (740) Ἰοοδίπρ 

Εστ. λύσων, σουσα, σον (Ὀ6]ηρ) δροαῦ ο ἸοοΒ6, ἀδβισίηρ ὕο ἸΟΟ86 
Αοκ. λύσας, σᾶσα, σαν (741) Βανΐηρ Ἰοοδθοα 
ῬΕΙΕ.2 λελνκώς, κυῖα, κός (744) ἈδνΊηρ' ἸοοΒοα 

1 Ἠ οδᾶ [ῃ6 πούϑϑβ δὖὺ ῆ 6ομηᾷ οἱ 908. 

2 Νοὺ Τουῃᾶ ἴπ ἩΟΠΙΘΥ ; 566 ποίθ 8, 908. 
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ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΒΕΚ. 910] 

ΜΔ ἅ16 Μοῖοθ οὗ λύω ἰοοδὸ 

910. ἸΧΝΡΙΟΘΑΤΙΨΕ,. 

ΡΕΕΒΕΝΤ 

5. 1 λύομαι 1 Ἰοοδα (017) τη 5611, 1 ὅτὰ Ἰοοβϑᾶ ᾿ 

)υ. 

ῬΥ: 

ΦΗΜΙ ὧδ᾽ καὶ 

Φὠ Ὄμο ον ὠ ἢ μὶ- 

2 

Φϑ 

λύεαι [(λύῃ)  γοὺ Ἰοο86 (07) γοῦ786]1, ἂγθ Ἰοοβθᾶ 

λύεται 6 Ἰοοβ65 ([ογ) Εἰτηβθ]ῇ, 15 Ἰοοβϑά 

λύεσθον γοὺ ὕνο ΙοΟΟΒ6 ([017) γΟΌΓΒΘΙΨΘΒ, Δ16 ]οοβθᾶ ᾿ 

λύεσθον 60 ὕνο ]οοΒ6 ([01) ὑμθυηβθ νθβ, ἅτ Ἰοοβθᾶ 

λυόμε(σ)θα τ Ἰοοββ ([01) οὕτβονϑβ, ἃ16 Ἰοοβϑᾶ 

λύεσθε γοὺ ἸΟΟ56 ([0Γ) γοῦγΒ} 65, ἅτ 6 Ἰοοβϑᾶ 

λύονται ὑῃ6Υ Ἰοο86 (01) ὑμθυηβθυ 68, τὸ Ἰοοβθᾶ 

ΤΤΡΕΒΈΞΒΟΤ 

ἐλνόμην 1 τγᾶβ Ἰοοβίπρ' (01) τῇ 7861}, ψψὰ5 Ὀδίῃρ' Ἰοοβοᾶ 

ἐλύεο [ (ἐλύευ)  γοὰ σ6͵6 Ἰοοβῖτρ' (01) γουγβθ}}, σσθσ Ὀθὶπρ' Ἰοοβοά 

ἐλύετο ἢ6 ττὰβ Ἰοοβίπρ' ([01) ΕΙτη 56], νγῶβ Ὀθὶπρ' Ἰοοβθᾶ 

ἐλύεσθον γοὺ ὕνγο 676 Ἰοοίηρ ([οτ) ὙΟΌΓΒΘΙΨΘΒ, Ὅ6ΙΘ ὈΘΙΠρ' Ἰοοβοᾶ 

ἐλυέσθην μοῦ ὑνγο 66 Ἰοοβίπρ' (01) ὑ ΒΘ ΙΏΒΘΙΥ 65, ὕγ6 16 Ὀθὶπρ' Ἰοοβοᾶ 

ἐλυόμε(σ)θα τγὸ Ἴγογθ Ἰοοβίηρ ([017) ΟἼΤΒΘΙν 65, σοῦ ὈΘηρ' Ἰοοβθᾶ 
ἐλύεσθε γοὺ 676 Ἰοοβίηρ (01) γοΟΌΓΒΘΙν 68, ΓΘ Ὀθὶπρ' Ἰοοβοᾶ 
ἐλύοντο ὑῃοῪ ἼΘΙ ἸοΟΒὶπρ' ([01}ὺ ὉΠ ΘΙΏΒ6]ν 65, ὑγοσθ ὈΘΙπρ' Ἰοοβοά 

ἘΤΌΒΕ 

λύσομαι Τ 588]] Ἰοοβα (017) τα 86], 5Π4}1] Ὀ6 Ἰοοβϑᾶ 
λύσεαι [(λύσῃ) γοὺ Ὑ11] Ἰοο56 ({017) γουτγβθ], “1111 6 Ἰοοβϑᾶ 
λύσεται Π6 Ὁγ71}] ΙοοΒ6 ([ο01) ᾿ϊτη5617, ψΨ111 6 Ἰοοβϑᾶ 

λύσεσθον γοι ὑγγ7ὸ 711} Ιοοβ6 (017) γοῦγβθ]ν 88, γ7111] Ὅ6 Ἰοοβϑᾶ 

λύσεσθον ὑῃ6γ0 ὑὕνο “71}1 Ἰοοβα (01) ὑμθτηβθ]ν 68, 711} 6 Ἰοοβθᾶ 

λυσόμε(σ)θα τγ “111 Ἰοο56 ([01}) ΟἾΣΒ6]ν 688, 0711] Ὅ6 Ἰοοβϑα 

λύσεσθε γου {7111 Ιοο86 (ἴογ) γούγβοὶνϑβ, Μ11] 8 Ἰοοβοᾶ 
λύσονται ὑῃΠ6 0 “111 Ιοο86 (017) ὑῃθταββ]ν 8, Ψ11 Ὀ6 Ἰοοβϑᾶ 

1 ΠῚ 6 τηοϑὲ ΘΟΙΏΤΏΟῚ τ ΘΘΏΪΏΡΒ ΤῈ 1 |10086 ΤΟΥ ιυ δοῖῇ, 1 ατὰ ἰοοβοᾶ: Γιυσὰβ 

ἰοοϑίη ΤΟΥ Ἡυψϑοῖῦ, 1 τοὰᾶβ ὑοίηρ ἰοοβοᾶ, οἷο. ὙΠ6 οοῃύοχῦ τηυδβῦ ἀθύθυυη 116 
ὙΏΙΟΉ οὗ μ 656 15 τηοβὺ βιι 4016. ὙΏΘΩ 1 μ45 δὴ δον τηθαηΐηρ, 1 |1}0086, ἴ 

15. 1 τ86 βὐτῖοῦ ἱτ  δδίουι οὗ ἸΟΟΒΙ ηρ ο16}8 οὐϑτι, ΟΥ Βοιπιϑίηρ [ἢ ἩΒΙΟΏ [6 
Β ]θοὺ 85 8ῃ δοίϊγα ὈΘΙΒΟΠΔ8] Ἰηὐθυθϑῦ, ΠΘΠῸΘ ; 0 γαπϑοῖη, γοάροηι, οι ἴΌ6 7, 

δΐο. 
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ῦ).0υ. 

Ρι. 

Ῥι.. 

Ρι; 

ὦ ἢ μὸὶ ὦ ἡ ὦ ἢ μὰ 

ὠ ὦ μὸὶ ὦ αὶ ὧὡ δα μὰ 

5: 
2 

ὃ 

2 

8 

ΤἹΝΕΠΕΟΤΙΟΝ ΟἹ λύω [910 

ΑΟΒΙΒΤ 

ἐλυσάμην 1 Ἰοοβοᾶ (01) τα γ856}}, τγὰ8 Ἰοοβϑᾶ 1 ἐλύμην 

ἐλύσαο [(ἐλύσω) 7 γου Ἰοοβοᾶ (101) γουγΒ61}, γχο  Ἰοοβεᾷ ἔλυ(σ)ο 
ἐλύσατο 6 Ἰοοβϑᾶ ([ο1) Ἀἰτηβθ]ξ, γγὰβ Ἰοοβϑᾷ ὄλντο 

ἐλύσασθον γοῦ ὕνο ]Ἰοοβοϑᾶ (01) γΟΌΓΥΒΘΙγ 68, Τ6͵6 Ἰοοβοᾶ ἔλυσθον 

ἐλυσάσθην ὑμο6 Ὺ ὑνο ἰθοξου (ἔου) ὑμϑυβθῖνθθ, οτθ ἐλύσθην 
Ἰοοβϑᾶ 

ἐλυσάμε(σ)θα τα Ἰοοβοᾷ (01) ΟἼΤΞΘΙγ 65, 616 Ἰοοβεᾶ ἐλύμε(σ)θα 
ἐλύσασθε γοι Ἰοοβοᾶ (ἔοΥ) ὙοΟΌΓΒΘ]γ 65, 616 Ἰοοβοᾷ ἔλνσθε 

8 ἐλύσαντο ὑμμ6Υ Ἰοοβϑά (017) ὑβϑίηβθὶνβ, ὑγοσθ Ἰοοβϑά ἕλυντο 

ϑ 

“ῬΡΕΒΕΈΟΤ 

λέλυμαι 1 ἈδγΒ Ἰοοβοᾷ (10Υ7) τῦγ8611, αν Ὀθθῃ Ἰοοβθά 
λέλυσαι γοι Ἀδᾶνα Ἰοοβοᾶ (01) γουτγβοϑ]έ, παν θη Ἰοοβθά 
λέλνται ἢ6 Πδ8 Ἰοοβρά (017) ἈΪΤΒ6}, μδ5 Ὀ66Ὰ Ἰοοβϑᾶ 

λέλυσθον γοὰ ὕγχο μᾶγο Ἰοοβϑᾶ (07) γοῦτβθινθβ, βάν Ὀθθη Ἰοοβϑᾶ 

λέλυσθον Β6Υ ὕνψο Βᾶνε Ἰροβϑα (01) ὑβϑιήβοὶνϑβ, αν Ῥθθη Ἰοοβθά 

λελύμε(σ)θα νῷ μανο Ἰοοβϑᾶ (07) ΟἼΓΒΘΙ 5, πᾶν ὈΘθη Ἰοοβϑά 
λέλυσθε γοι Πᾶνα Ἰοοβϑα (01) γοῦγβο]γοβ, πᾶν Ὀθθη Ἰοοβθϑά 
λέλυνται (λελύαται) 2 [μὲν Βᾶνβ Ἰοοβϑᾶ (ἴου) ὑβϑζῆβθῖνϑβ, βανθ ὈΘΘῺ 

Ἰοοϑϑά 
ῬῚΡΕΒΙΈΟΤ 

ἐλέλύμην 1 πᾶ Ἰοοβοᾶ (101) τηγ56]1, δα Ῥθθῃ Ἰοοββᾶ 
ἐλέλυσο γοὺ πδᾷ Ἰοοβοᾶ (ἴο1) γουγβο]ΐ, μΒδᾶ Ῥθθη Ἰοοβϑᾶ 
ἐλέλνυτο Β6 Ἀδᾶ Ἰοοβϑᾶ (701) Ἀ11}5611, δᾶ Ῥθθῃ Ἰοοβϑά 

ἐλέλυσθον γοι ὕγχο ἢμδα Ἰοοβοᾶ (07) γοῦΣΒ6]γ 985, μβδᾶ θη ]Ἰοοβϑᾶ 

ἐλελύσθην ὑμ6γν ὕνψο Ἀδᾷᾶ Ἰοοββϑᾶ (101) ὑβϑιλβθῖνϑβ, δᾶ θθθῃ Ἰοοβϑᾶ 

ἐλελύμε(σ)θα νψὸ δᾶ Ἰοοβϑᾶ (01) οὕγβϑὶνϑβ, δά Ῥβδῃ Ἰοοβθά 
ἐλέλυσθε γοι δα Ἰοοβοᾶ (01) γοῦσβϑὶνθβ, δα Ῥθϑη Ἰοοβϑᾶ 

ἐλέλυντο (ἐλελύατο) 2 ὑῃογ Βδᾶ Ἰοοβϑᾶ (01) ὑβθυηββῖγϑβ, Βδὰ Ὀβθῃ 

Ἰοοβϑά 
ΌΤΟΒΙΕ ῬΕΚΕΈΟΤ 

λελύσομαι 1 5841] ΠᾶγΘ Ἰοοβθα (ἔογ) Πγγ561, 5841} πᾶν Ῥθθῃ Ἰοοβϑᾶ 

λελύσεαι [(-ὉΏ}} γοὰ “111 μῶν Ἰοοβϑᾶ (ἴον) γοισβϑ], “1111 μᾶγο Ῥθθπ 
Ἰοοβϑᾶ 

λελύσεται Π6 Ὁ7}}1 πᾶν Ἰοοβϑᾶ ([01) Η]Π1586]1, νι} Βᾶγθ θ6ϑῃ Ἰοοβϑᾶ 

1 7,658 σοτήτηοι, δἰμοιηδίϊο (197--198) 24 δουῖβὺ ξουτη8. 
2.αται, -ατοὸ {Ξ- -νται, -γτο, 591-598) ΤΘρΡῸ]ΔΙΥ ἴῃ γΘΓῸ5 10} ΘΟμβομπδηίδ) 

ΒύθσΩΒ, δα βίθτηβ Θμαϊηρ' 1 ε ; Βοτη Θ τη 65 ἴπι ϑύθσηϑ ϑθαϊηρ ἴῃ ΟΠΘΥ γΟΎγ6 15... 
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911] ΠΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ὌὭυ. 2 λελύσεσθον γοὰ ὑγγὸ 111 ᾶνβ Ἰοοβϑᾶ (ἴου) ὙΟΌΓΒΟΙΨΘΒ, Ὑ71}] Βαανα 

8 

Ῥθθῃ Ἰοοβθα 
λελύσεσθον ὑΠ 67 ὕνγο Μ11 πᾶνθ Ἰοοβϑᾶ (ἔοσ) ὑβσβϑὶνϑβ, νν1}1 ΠᾶΥθ 

Ὅθϑῃ Ἰοοβθα 

Ῥχ. 1 λελυσόμε(σ)θα ψ)͵6 “Χ1}} Βᾶγβϑ Ἰοοβϑα ([01} ΟΌΤΒΘΙν 65, 0111 αν ῬΘθῃ 

911, 

2 

8 

Ἰοοβϑα 

λελύσεσϑε γοὺ 1111} Πᾶγο Ἰοοβθα ([ογ) γοῦγβοινοθ, Μψ11 πᾶν Ὅθθα 
Ἰοοβϑᾶ 

λελύσονται ὑΠ6 70 γΧ7Σ1}}} γα Ἰοοβϑα ([ο1) ὑβϑσίβϑὶνϑβ, νν11}1] ἢν θ6θη 
Ἰοοβρᾶ 

υΒΟυΝΟΥΤΙΨΕ; 

ῬΒΕΈΒΒΝΤΙ 

5... 1 λύωμαν 1 ΤηΔῪ Ἰοο56 ([ο1) Το 8611, τον 6 Ἰοοββα 1 

θ)Ὺ. 

Ῥχ,. 

ῬΙ,. 

ςοο μι ὦ ὸ ὧδ᾽ μὰ 

2 

2 

8 

1 

2 

ϑ 

1 

2 

8. 

2 

ὃ 

λύηαι [(λύῃ)] γοὺ Τγ8 7 Ἰοο086 (ἴογ) γουχβθ]ῖ, τὺ "6 Ἰοοβϑᾶ 
8 λύηται Π6 ΤΠΔΥ 0056 ([ο1}) ΒΙΤ56]7, τῶν Ὀ6 Ἰοοβθα 

λύησθον γοῦ ὕνχο ΤΥ ἸΙοΟβ6 ([01) γΟΌΤΣΒΘΙν 65, ΤΥ δ Ἰοοβοᾶ 

λύησθον ὑΉ 6 Υ ὑνγχο ΤΑΥ͂ ἸΟΟΒ86 ({01) ὑβθυΏβ6]γ 68, τη Ὺὺ Ὀ6 Ἰοοβϑά 

λυώμε(σ)θα τγχ Ττη8 7 Ἰοοββϑ ([ου) οὕΤβοΙ δ, τη  Ὀ6 Ἰοοβϑᾶ 
λύησϑε γοὺ ΤΥ ΙΟΟΒ86 (101) γΟΌΤΒΘΙν ΘΒ, ΤΩΔῪ Ὀ6 Ἰοοβοα 

8. λύωνται ΏΘΥ ΤΔῪ ἸΟΟ56 (101) ὑβϑυήβθὶνθβ, τὺ Ὀ6 Ἰοοβοᾷ 

ΑΟΒΙΒῚ 1 

λύσωμαι 1 τᾶ γῦ Ἰοο88 (01) τα γβθῖῖ, θ6 Ἰοοβϑᾶ 1 
λύσηαι [(λύσῃ) 7 γοὰ τον Ἰοοβα (ἔοσ) γουσβο]ῖ, Ὀ6 Ἰοοβθᾶ 
λύσηται 8 ΤΥ ΙοΟ86 (101) Ὠϊτηβ6]ῇ, 6 Ἰοοβϑᾶ 

λύσησθον γοὺ ΤΩΔῪ ἸΟΟ86 (ἔοΥ) γούῦγβθνϑθ, Ὀ6 Ἰοοβϑᾶ 

λύσησθον ὑπ 60 ὕτνγο τηδὺ Ἰοοβα ({ο01) ὑβϑζῆβθ]νϑβ, θ6 Ἰοόβθᾶ 

λυσώμε(σ)θα τα ΤΩΔῪ ἸΟΟΒ86 (07) ΟὝΓΒΘΙΥ 88, Ὀ6 Ἰοοβθά 
λύσησθε γοὺ τηδ} ἸΟΟ86 (01) γοῦγβθ]νϑϑ, Ὀ6 Ἰοοβϑά 
λύσωνται 6 0 ΣΠΔΥ ΙοΟ056 (ἔοτ) ὑμϑυωβθὶνθβ, ὑλδΥ 6 Ἰοοβθᾶ 

ΡΕΒΕΙΒΟΥ 1 

λελυμένος ἕω 1 ΙΔ 7 ]οΟ56 ([0Ὑ} Τηγ 5617, γᾶν ὯὈδ Ἰοοβϑᾶ 

λελυμένος ἔῃς γοῦ ΤΩΔΥ ἰοοΟΒ6 (101) γουτγβοὶ, τᾶν Ὀ6 Ἰοοβοᾶ 
λελυμένος ἔῃ Π6 ΤΥ 10088 (01) Εἰχαβ611, 06 Ἰοοβθᾶ 

λελυμένω ἔητον γοὺ ὑνγο ΤΩΔΥ 0086 (01) γΟΌΓΒΘΙ]Υ 68), Δ Υ 6 Ἰοοβοά 
λελυμένω ἔητον ὑΏΠΘΥ͂ ὕνγγο Ἰη80 ΙΟΟΒ86 ([01) Ῥ,ΘΙΏΒ6]γ 65, ταν Ρ6 Ἰοοβρᾶ 

1 Ἠρδαᾶ {πὸ οΐδ δὖ {86 δηᾶ οὗ θ08. 
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ΡῚ, 

ἸΝΕΙΞΟΤΙΟΝ ΟΕ λύω [912 

1 λελυμένοι ἔωμεν ὅ76 ΤΊΔΥ͂ 0058 (017) ΟἼΤΒΘΙΥ 68, ΠΊΑΥ Ὀ6 Ἰοοβοά 

2 λελυμένοι ἔητε γοῦ ΤῊΔῪ ΙΟΟΒ6 ([01}} ὙΟΌΤΒΘΙΨΘΒ, ΤΩΔΥ Ὀ6 Ἰοοβοᾶ 

8 λελυμένοι ἔωσι ὕΠ6ΥῪ τῇδ ΙΟΟ56 ([01) ὑβθιβθ]ν 65, 8 Ὺ Ὀ6 Ἰοοβοᾶ 

912. ΟΡΤΑΥΤΙΝΕ 

ἊΣ 

Ρι. 

ῬΕΈΒΕΝΤ 

1 λυοίμην ΤῊΔΥ [ ἸοοΒ6 ([01) τη γδβο]ΐ, τηδὺ 1 Ὀ6 Ἰοοβϑά 2 

2 λύοιο τηδὺ γοῦ ἰΟΟ58 ({0γ) γουγβϑ], ΤΩ Δ  γοῦ Ὀ8 Ἰοοβρά. 
8 λύουτο Τὰν ΒΘ ἸΟΟ56 (01) Βἰτη56]}, τη  Β6 Ὀ6 Ἰοοβθᾶ " 

. Ὡ λύοισθον ΠΊΔΥ γοὰὺ ὑνο Ιοοβ8 ([07}) γΟΌΥΒΘΙΥΘΒ, ὩΔΥ γοὺ ὕσχο 6 
Ἰοοϑϑα 

8 λυοίσθην ΤιΔΥῪ ὑπ Ὺ ὕὑνο Ἰοοβα ([οτ) ὑπϑιηβθῖγθβ, τὺ ὕμου ὕψο Ὀ8 
Ἰοοβϑᾶ ᾿ 

1 λνοίμε(σ)θα τηδῦ γα ἸΟΟ56 (01) οὐγβοῖνθβ, δ γα Ὀ6 Ἰοοβθᾶ 
2 λύοισϑε τῇδ ῦ γου Ἰο058 ({0Υ) γΟΌΓΒΘΙν ΘΒ, ΤΥ γοὰ 6 Ἰοοβοά ἡ. 

8 λυοίατο τη 0 Ἰοοβθ (ἴογ) ὑβθυΆβθ νυ θ8, ΓΤ ΔΥ ὑΠ6Υ 6 Ἰοοβέα 

πὰ . ΑΟΒΙΒΤΪ 

λυσαίμην ΤΩΔΥ͂ 1 Ἰοοβθ ([ογ) τ 8611, τδὺ 1 6 Ἰοοββᾶ 2 ] 

2 ἃ σαιο ΤηΔΥ͂ γοὰ ἸΟΟΒ56 ([0Υ} γουγβοὶΐ, ταύ γοὰ Ὀ6 Ἰοοβθα 
8 λύσαιτο τγΔΥῪ Β8 ἸοοΒ6 ([ογ) Βἰτηβ6], πηᾶὺ Βα Ὀδ6 Ἰοοβοθᾷ 

2 λύσαισθον ΤΙΔΥῪ γοὰ ὕνγο Ἰοοβθ (01) ὙΟΌΤΒΘΙ ΘΒ, ΤΠΔΥῪ γοῦ ὕὑνγο 6 
Ἰοοβοᾶ 

8 λυσαίσθην Τηὰγ ὑΠ6 0 ὕνγο Ἰοοβο ({01}) ὑβπιουῆβϑιγθβ, ὩΔῪὺ ὍΠΟΥ ὕνγο ὈΘ 
Ἰοοβϑᾶ 

. 1 λυσαίμε(σ)θα Ἰηδ 0 ψ6 ἸΙοοβο (107) ΟΌτγβοΙγ 98, ΤΑΥ͂ 716 Ὀ6 Ἰοοβοα 

2 λύσαισθε Τη8 0 γοιῦ [0056 ([0Υ) ὙΟΌΤΒΘΙΥ 5, τηᾶῦ γοὰ Ὀ6 Ἰοοβϑά 
ὃ λυσαίατο ΓΙΔΥ ὑμ 60 ἸοοΒ6 ({017}ὺ ὕΘΒ6]γ 65, ΤῊ ΔῪ (Π6Υ Ὀ6.Ἰοοβϑᾶ 

ῬΕΒΕΈΟΘΤΞ 

λελυμένος εἴην τη8 0 1 ἸΟ086 ([0ΥὙ} τηγ86], την 1 9 Ἰοοβοα 2 
λελυμένος εἴης ΤηΔΥ͂ γοὺ Ἰοῦδ6 (01) γουγβθ]ξ, ταῦ γοὺὰ Ὧ6 Ἰοοβοᾶ 
λελυμένος εἴη 5 την 6 ]οο88 ([0Υ}) Βἰτη 56], τὰν 8 6 Ἰοοβϑά ὦ 'ὸ μὲ 

, 2 λελυμένω εἶτον ΠΙΔΥ γοὰ ὕνγο ]ΟΟ86 (101) ὙΟΌΓΒΘΙΥΘΒ, ΤηΔΥ γὸὰ ὕνγο 
6 Ἰοοβϑᾶ ὶ 

ὃ λελυμένω εἴτην ΤηΔῪ ὉΏΠΘΥ ὕνγο ἸοοβΘ ([0Γ) ὉΠ ΘΙ Β8]γ68, Δ Ὺ ὍΏΘΥ ὕν0 
Ό68 Ἰοοβθά 

1 ρα {μ6 ἡοΐα δὺ ὉΠ6 δῃᾷ οἵ 908. 

2 Βοδα {ῃὴ6 ἢοΐα οὐ 900, 

9. ΑἸΞοὸ λελῦτο {-Ξ λελυ-ἴ-το). 
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913-914] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΕ ΕΜ 

Ῥι,. 1 λελυμένοι εἶμεν ΤΥ Ὑγχ86 Ἰοοβδ (701) ΟὝΤΒΘΙΥ 88, 8. 7 Ὀ6 Ἰοοβϑᾶ 
2 λελυμένοι εἶτε ΤΩΔῪ γοὰ ἸΟΟΒ6 (107) γούΓΒΘΙΥ 5, Δ Ὺ γοὰ Ὀ6 Ἰοοβοᾶ 
8 λελυμένοι εἶεν Τηῶγ ὕΠ6Υ ἰοοβθ (101) βου βθῖὶνθδ, τὺ ὕμ 6 υ Ὀ6 Ἰοοβθα 

913, ἹΜΡΕΒΑΤΙΨΕ 

ῬΒΈΕΒΕΝΤ 

Θϑῇ λύεο [(λύεν)]} Ἰοοβθ (101) γουχβϑὶῖ, [8 Ἰοοβθᾶ 
Ξῷ λνυέσθω Ἰοὺ Εἴτα Ἰοοβθ ([017) Εἰτη5611, Ἰοὺ ΐτη Ὧ6 Ἰοοβοᾶ 

Ὅυ. 2 λύεσθον Ἰοοβα (107) γοὰτ ὕνψο βεῖγϑϑ, μ6 Ἰοοβθᾶ 
8. λνέσθων ἰοῦ ὑῃοδο ὕνο ἰοοβα (101) ὑμιθυλβθὶνθϑ, ᾿ϑῦ ὕμθτῃ Ρ6 Ἰοοβϑᾶ 

Ῥχ, 2 λύεσθε Ἰοοβ6 (ἴο01) γούτβοὶγθβ, ΡῈ Ἰοοβθᾶ 
8. λνέσθων Ἰοὺ ὑθτῃ ]1οο856 (10Υ) ὑμβϑιηβθὶγοβ, Ἰοὺ ὑθθυῃ ὴ)Ὲ Ἰοοβϑθᾶ 

ΑΟΒΙΒΘΤἕ 

λῦσαι Ἰοοβα (107) γουτβθ}ΐ, Ρ6 Ἰοοββθᾶ 
λυσάσθω Ἰοὺ Βἴτη Ἰοοδ6 (101) Ὠ1γη 5617, Ἰοὺ Βὴτη 6 Ἰοοβϑᾶ 

2 
8ὃ 

Ὅν. 2 λύσασθον Ἰοοδο (1017) γοῦτ' ὕνγο βϑῖγϑ, θ6 Ἰοοβϑᾶ 
9. λυσάσθων Ἰοὺ ὑΠ|656 ὕνγγο Ἰοοβό (07) ὑμϑυάβϑὶνϑ, Ἰοὺ ὑμθσὰ Ρ6 Ἰοοβθὰ 

2 
3 

Ῥι, 2 λύσασθε Ἰοοξε ([ο1) γουτβο]γϑϑ, θ6 Ἰοοβϑᾶ 
5 λυσάσθων Ἰοὺ ὑμόχα Ἰοοβο ({0Υ) ὑβθύηβογϑβ, Ἰοῦ ὑμθτὰ 6 Ἰοοβϑᾶ 

ῬΕΒΕΈΟΤΙ 

5... 2 λέλυσο Ἰοοβθ (01) γουγβο, 6 Ἰοοβθᾶ 
8 λελύσθω ]1οὺ Ὠΐτη ἸοοΒ6 (ἔοτ) Ὠϊτη 5615, Ἰοὺ μ35) θῈ Ἰοοβϑᾶ Ὁ 

Ὦσυ. 2 λέλνσθον Ἰοο56 (ἴοτ) γουΐβοινθβ, θ6 Ἰοοβϑᾶ 
8 λελύσθων Ἰοὺ ὕβοτη 10088 ([0Υ) ὑβϑίηβοὶνϑϑ, 1οὺ ὑμθση Ρ6 Ἰοοβϑᾶ 

Ρχ,. 2 λέλυσθε Ἰοο56 (101) γοῦτβθ]νββ, "6 Ἰοοβϑᾶ 
9. λελύσϑων Ἰοὺ ὑῇθτη Ἰοοβο (7οΥ) ὑπ θυ β6)γ 68, ̓ ϑῦ ὕπθυη 6 Ἰοοβθᾶ 

914, ΓΝΕΙΝΙΤΙΨῈ ἢ 

ῬΕΕΒ. λύεσθαι ὑο 10086 ([01) Ομ 6᾽5 56}, ὕο θ6 Ἰοοβϑᾷ 
Ἑυτ. λύσεσθαι το Ἰοοβ6 (01) οπθ᾽ 5 56}7, ο ΡῈ Ἰοοββᾶ, ἴο θ6 δροαὺ ὑοὸ 

Ὀ6 Ἰοοβϑᾷ 
Αοκ. λύσασθαι ο Ἰοοξα (ἴοτ) οτιθ᾽ 5 56], ὑο 06 Ἰοοββᾶ, ὕο μᾶγϑ Ἰοοβοᾷ 

ῬΈΒΕ. λελύσθαι ἴο ἸοοΒ8 (01) οπθ᾽ 8 86}, ἴο "6 Ἰοοβϑᾶ, ὑο βᾶγνο Ἰοοβθᾶ. 

Ἐς ῬΕΈΝν. λελύσεσθαι ἴο Ἰοοδα ([01) ΟὨ Θ᾽ 5 8561}, ὕο "6 Ἰοοβϑά 

1 Ἡ δϑᾶ {π6 ποία οἡ 908, 
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ΤΝΕΠΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ λύω [915-918 

918. ῬΑΒΤΙΟΘΙΡΙ 

ῬΠΕΒ. λνόμενος, ἡ, ον Ἰοοδίπρ' (10Υ} ΟἹ Θ᾽ 5 56], Ῥδίπρ' Ἰοοβϑα. 

Εστ. λύυσόμενος, ἡ, ον Ὀεΐηρ' ἃρουὺ ὕο Ἰοοβθ (ἔ0Υ) Ομ θ᾽ 5 ἘΠ Ῥοϑίῃρ' ἀρουΐ 
ἰο 6 Ἰοοβοά, ἀρβίσίπρ' ὑο Ἰοοβθ,. . . δἷο, 

ΠΆΟπ. λύσάμενος, ἡ, ον μονΐηρ' Ἰοοβοᾶ (ἴ0Υ) Ομ θ᾽ 8 56}, Ββαυίηρ Ῥθθι Ἰοοβϑᾶ 

ῬΕΈΕ. λελυμένος, ἡ, ον αν ηρ᾽ Ἰοοβοᾶ (701) Ομ θ᾽ 5 5612, μανίηρ Ὀ6θῃ Ἰοοβϑᾶ. 

Εστ. ῬΕΈΡ. λελυσόμενος, ἡ, ον Ὀαΐηρ δρουῦ ἴο μᾶΥβ Ἰοοβϑᾶ (01) Ομ θ᾽ Β 56], 
Ῥαῖπρ' ὡροαῦ ὕο Ὀ6 Ἰοοββᾶ 

ῬΑΒΒΙΨΕΪ ΨΌΟΙΟΝ 

«Αογὶδὶ οπῖν 

917. ἸΝΡΙΟΑΤΙΨΕ ΞΟΒΟΌΝΟΤΙνΕ 2 

5. 1 ἐλύθην 1 νγγχὰβ Ἰοοβϑᾶ 
2 ἐλύθης γοὺ 676 ἸοοΒθα 

8 ἐλύθη ἢ6 τγὰβ Ἰοοβϑθά 

Ὥυ. 2 ἐλύθητον γοὰ ὕνχο γγουθ Ἰοοβϑα 

8. ἐλυθήτην 

Ἰοοβϑᾶ 

πον ὕνγο Ὑγ67Ὸ 

ῬΙ, 1 ἐλύθημεν 6 σχογα Ἰοοβϑα 

2 ἐλύθητε γοὺ 616 Ἰοοβϑὰ 
8 ἐλύθησαν (ἔλνθεν) 60 Ὑγ6Γ6 

Ἰοοβθά. 

918. ΟὈΡΤΑΤΙΨΕῈ 

5. 1. λυθείην τηδῦ 1 Ὀδ Ἰοοβϑᾶ 9 
τς  Δλυθείης Τη87 γοῦ Ὀ6 Ἰοοβοᾷ 

ὃ λυθείη ΤΩΔΥῪ ΔΘ Ὀ8 Ἰοοβϑά 

Ὁ. 2 λυθεῖτον (λυθείητον) Τὴηδ  γοὰ 

ὕσο Ὀ6 Ἰοοβρὰ 

(λυθειήτην) “ΤΩΔΥ 

μου ὕπνο 6 Ἰοοβθᾶ 

ὃ λυθείτην 

1 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΙΥ ταῖν ἃ τη 416 ταθδῃϊηρ. 

2 ἩΘδα ὑπ6 ποθ οῃ θ0ὅ. 

Χχυθῶ (λυθέωγϑ8 1 ΛΔΥ Β6 Ἰοοβθά 4 
λυθῇς (λυθέῃς) γοὰ ἸηΔΥ 6 Ἰοοβοά 

᾿λυϑῇ (λυθέῃ) ΒΘ τδῦ 6 Ἰοοβϑᾶ 

λυθῆτον (λυθέητον) γοι ὕνγχο ΙΩΔῪ ὉΘ 

Ἰοοβϑά , 
λυθῆτον (λυθέητον) ὕπογ ὕγγο ΤηΔῪΥ 

Ῥᾳ Ἰοοβρά 

λυθῶμεν (λυθέωμεν) τα 1:87 Ὀ6 

Ἰοοββ. 

λυθῆτε (λυθέητε) γοὺ τη ὺ Ὀ6 Ἰοοβρά 
λυθῶσι (λυθέωσι) ὑποὺ τὴ Ὀ6 

Ἰοοβϑά 

919. ἹΜΡΕΠΝΠΑΤΙΨῈ 

λυθῆτι Ρ6 Ἰοοβοά 

λυθήτω Ἰοὺ τη Ὀ6 Ἰοοβοά 

λύθητον 8 Ἰοοβθά 

λυθήτων ἰοῦ ποτα Ό6 Ἰοοβϑᾶ 

8 Ἠρδᾶ 951-962. 

4 π αᾶ {6 ποία ου θύθ6. 
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920-923] ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΟΡτΑ τινὲ (οοπίμιμοα), ΓΜΡΈΒΑΤΙΤΨΕ (οοηίϊηι6α) 

Ρι, 1 λυθεῖμεν (λυθείημεν) ΥΤΏΔΥ Ὑ76 

Ὀ6 Ἰοοβθα 

2 λυθεῖτε(λυθείητε) τηδὺ γοῦ Β6 λύθητε Ὀ6 ἸοοΒθά 

Ἰοοβϑα 

9. λυθεῖεν (λυθείησαν) ἴηδὺ ἤν λυθέντων 16οὐ ὑβθτῃ 6 Ἰοοβϑᾶ 

Ὀ6 Ἰοοβϑαᾶ 

920. ΓΝΕΙΝΙΤΙΨΝῈ 

λυθῆναι (λυθήμεναι) ὑὸ Ὀ6 Ἰοοδ6α, ἴο Βατα Ὀθθῃ Ἰοοβρα 

9021, ῬΑΚΤΙΟΙΡΙ, 

λυθείς, εἶσα, ἐν (742) Βανίπρ θ6θὴ Ἰοοβθᾶ 

922ὥ. ῬΕΒΕΈΟΤ ΚΎΒΤΕΜ ΟΕ βαίνω (βαν-, βα-), ὁοηϊθ, 00, τραῖξε 

ἹΝΘΙΟΑΤΙΥῸῈ ΒυΒυυΝΟΤΙΝΕ ΟΡΤΑΤΙΥΕ ἹΜΡΕΒΑΤΙΨῈ ἹΝΡΙΝΙΤΙΨΕ 

8.1 βέβηκα βεβήκω βεβήκοιμὶ βεβάμεν(αι) 
5. βίβηκας  βεβήκῃς(θα) βεβήκος ὀ βέβαθι 
ὃ βέβηκε βεβήκῃ(σιυ) βεβήκοι βεβάτω ῬΡῬΑΞΒΤΙΟΙΡΙΕ 

νυ. 2 βέβατον βεβήκετον βεβήκοιτον βέβατον βεβαώς, υἷα, 
8 βέβατον βεβήκετον βεβηκοίτην βεβάτων ός 

ΡΙ. 1 βέβαμεν Ββεβήκομεν βεβήκοιμεν 

᾿ 2 βέβατε βεβήκετε βεβήκοιτε βέβατε 

8. βεβάδσι βεβήκωσι βεβήκοιεν βεβάντων 

᾿ βεβήκασι 

ΡΙΌΡΕΒΕΕΈΟΤ 

5.1 ἐβεβήκεα (-η ὅ85) Ὦυ. ᾿ΡῚ, ἐβέβαμεν 

2 ἐβεβήκεας (-ης ὅ85) ἐβέβατον ἐβέβατε 

9. ἐβεβήκεε (-εἰ δὅ85) ἐβεβάτην ἐβέβασαν 

928. ΒΕΈΟΘΟΝ ῬΕΒΕΒΟΤ ΎΥΒΤΕΜ ΟΕ' πείθω {πειθ-, ποιθ-, πιθ-), 

Ῥογϑβιιαᾶξ 

ἹΝΘΙΟΑΈΤΙΨΕ ΞΌΒΟΝΟΤΙΝΕ 1 ῬΑΞΒΈΤΙΟΙΡΙΕΕ ΡΙ ΡΕΠΒΕΒΟΣΥΤ 

3. 1 πέποιθα πεποίθω πεποιθώς, πέπι- ἐπεποίθεα (-ἡ 5688) 
2 πέποιθας πεποίθῃς(θα) θυῖα, πεποιθός ἐπεποίθεας (-ης 685) 

9. πέποιθε πεποίθη(σι) ' ἐπεποίθεε (-εἰ 585) 

Ὦυ. 3 Ἐπέπιστον πεποίθετον Ἀἐπέπιστον 

3 Ἀπέπιστον πεποίθετον ᾿ Ἐξπεπίστην 

1 ΨΟΙΥ ΤᾺ16 ; (Π6 ἃ] 88 Ὀ]ΌΓ.Δ] ἔοστηβ ἃ.6 ἀηοθυ δίῃ, 
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ΡΕΒΕΒΟΤΒ, ΑΟΤΙΝῈ ΑΝῸῺῸ ΜΙΌΏ1, [924--925 

Ρι,. 1 πέπιθμεν πεποίθομεν ἐπέπιθμεν 

2 Ἀπέπιστε πεποίθετε Ἐξπέπιστε 

8 πεποίθασι πεποίθωσι ἐπεποίθεσαν 

Ἐπεπίθαᾶσι (ἐἐπέπισαν) 

924. ΞΈΟΟΝΡ. ῬΕΒΕΈΟΥ ΒΥΎΒΤΕΜ ΟΕ ἵστημι (στη, σταῦ), δέαπα 

ῬΕΒΕΈΟΤ 

ἹΝΌΙΟΘΑΤΙΨΕ βυμυῦΝΟΤιν  ΟΡΤΑΤΙΨΝΕ ἹΜΡΕΝΑΤΙΨΕ ΙΝΕῚΝΙΤΙΨΕ 

5. 1 ἕστηκα ἑστήκω ἑσταίην ἑστάμεν (αι) 

2 ἕστηκας ἑστήκῃς(θα) ἐσταίης ἔσταθι 
“ 1 [᾿ ς ς [ ε 

8. ἕστηκε ἑστήκῃ(σι) ἑσταίη ἑἐστάτω ΡΑΞΤΙΟΙΡΙΕ 

θυ. 2 ἕστατον ἐἑστήκετον ἑσταῦτον ἕστατον ἑσταώς, υἷα, 
8 ἕστατον ἐἑστήκετον ἑσταίτην ἑστάτων ὀὁς 

Ρι,. 1 ἕσταμεν ἑστήκομεν ἑσταῖμεν 

2 ἕστατε ἑστήκετε ἑσταῖτε ἕστατε 

8 ἑστᾶσι ἑστήκωαι ἑἝἐἑσταῖεν ἑστάντων 

εστήκᾶσι 

ῬΙΠΡΕΒΕΈΟΤ 

5. 1 ἑστήκεα (-ἡ 585) νυ. Ῥι,. ἕσταμεν 
2 ἑστήκεας (-ης ὅδ0) ἕστατον ἕστατε 

8 ἑστήκεε (-εἰ ὅδ5) ἑστάτην ἕστασαν 

925.Ὀ ῬΕΕΡΈΟΥ ΝΙΡΡΌΙῈ ΒΎΒΤΕΜ 085 ΤΠΑΒΙΊΑῚ, ΝΕΈΒΒ: τρέπω (τρεπ-, 

τραπ-) {ι77., ΟἿ ῬΑμάΆτΑΙ, ΒΕΒΒ: τεὔχω {(τευχ-, τυχ-, τυκ-) 

7 αϑ]ίοη, πιαῖο, ΑΝῸ ΟΒ ΘΕΝΎΑΣΙ, ὙΈΒΒΒ : πεύθομαι {πευβ-, 

πυθ-) ἰδαΥΉ, 

ἹΝΡΙΟΑΤΙΝῈ 

5.1 τέτραμμαι (πετραπμαι) τέτυγμαι {(τετυχμαι) πέπυσμαι (πεπυθμαι) 

2 τέτραψαι {(τετραπσαι) τέτυξαι (τετυχσαι) πέπυσαι {(πεπνυθσαι) 

8. τέτραπται (τέτραπται) τέτυκται ᾿(τετυχται}) πέπυσται {(πεπυθται) 

Ὥστ. 2 τέτραφθον (τετραπσϑον) τέτυχθον {(τετυχσθον) πέπυσθον (πεπυθσθον) 
8 τέτραφθον (τετραπσθον) τέτυχθον (τετυχσθον) πέπυσθον (πεπυθσθον) 

Ρι,.. 1 τετράμμε(σ)θα {τε- τετύγμε(σ)θα {(τετυχ- πεπύσμε(σ)θα (πεπυθ- 

᾿τραπμε(σ)θα) με(σ)θα) - με(σ)θα) 

τέτραφθε (τετραπσθε)ὴ τέτυχθε (τετυχσϑε)ὴ πσπέπυσϑε (πεπυθσθε) 

8 τετράφαται (τετραπν- τετύχαται (τετυχν- πεπύθαται {(πεπυθνται) 

ται) ται) (τετεύχαται) 

[9 

Ὁ Ὑ ΘΙ ΤᾺ76 ; {16 ἅπ8] δηα Ὀ]γΔ] ΓΟΥΊῚΒ 816 ἀποογίδίῃ. 
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925] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ῬΙΙΡΕΒΕΕΟΥΎ ΓΝΌΙΘΑΤΙΨΕ 

ΒΙΝΟΌΙ ΑΕ 

1 ἐτετράμμην (ἐτετραπμὴην) ἐτετύγμην (ἐτετυχμὴν) 

2 ἐτέτραψο (ἔτετραπσο) ἐτέτνξο (ἐτετυχσο) 

8 ἐτέτραπτο (ἔτετραπτο) ἐτέτυκτο (ἐτετυχτο) 

ΑΙ, 

1 ἐτέτραφθον (ἐτετραπ- ἐτέτυχθον (ἐτέτυχσθον) 

σϑον) 

2 ἐτετράφθην (ἐτετραπ- ἐτετύχθην (ἐτετυχσθην) 

σθην) - 
ῬἘΤΌΞΚΒΑΤ, 

1 ἐτετράμμε(σ)θα (ἐτετραπ- ἐτετύγμε(σ)θα (ἐτετυχ- 

με(σ)θα) με(σ)θα) 

2 ἐτέτραφθε (ἐτέτραπσθε) ἐτέτυχθε (ἐτετυχσθε) 
8. ἐτετράφατο (ἐτερταπντο) ἐτετύχατο (ἐτετυχντο) 

(ἐτετεύχατο) 

ῬΕΒΡΕΟΥ Βυβαῦνουιν 

1 τετραμμένος ἔω (τετραπ- τετυγμένος ἔω (τετυχμε- 

μενος) ᾿ ψο09)} 
οἷο. 

ῬΕΒΕΈΟΤ ΟΡΤΑΤΙΨΕ: 

1 τετραμμένος εἴην τετυγμένος εἴην 

οἷο. 

ῬΕΝΕΕΟΤ ΓΜΡΕΒΑΤΙΨΕ 

᾿ΒΙΝΟΌΤΊ ΑΙ 

2 τέτραψο (τετραπσο) τέτυξο (τετυχσο) 

8 τετράφθω (τετραπσθὼ) τετύχθω (τετυχσθω) 

ὍΑΙ, 

2 τέτραφθον (τετραπσϑον) τέτυχθον (τετυχσθον) 

9. τετράφθων (τετραπσθων) τετύχθων (τετυχσθων) 

ΤΡΊΌΠΒΑΤ, 

2 τέτραφθε (τετραπσθε) τέτυχθε (τετυχσθε) 

8 τετράφθων (τετραπσθων) τετύχθων (τετυχσθων) 

ἐπεπύσμην (ἐπεπυθμην) 

ἐπέπυσο (ἔπεπυθσο) 

ἐπέπυστο (ἐπεπυθτο) 

ἐπέπυσθον (ἐπεπυθσθον) 

ἐπεπύσθην (ἐπεπυθσϑην) 

ἐπεπύσμε(σ)θα (ἐπεπυθ- 

με(σ)θα) 

ἐπέπυσθϑθε (ἔπεπυθσθε) 

᾿ἐπεπύθϑατο ( ἐπεπυθντο 

πεπυσμένος ἔω (πεπυθ- 

μένος) 

πεπυσμένος εἴην 

πέπυσο (πεπυθσο) 

“πεπύσθω (πεπυθσθω) 

πέπυσθον ( πεπυθσϑον) 

πεπύσθων (πεπυθσϑων) 

πέπυσϑε (πεπυθσθε) 

πεπύσθων (πεπυθσθων) 

ῬΕΒΕΊΙΣΟΥ ΓΝΕΙΝΙΤΙΨΕ ΑΝῸ ΡΑΝΤΙΟΙΡῚΕ 

τετράφθαι (τετραπσθαι) τετύχθαι (τετυχσθαι) 

τετραμμένος, ἡ; ον (τετραπ- τετυγμένος, ἡ, ον (τε- 

μένος) τυχμενος) 
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πεπύσθαι {(πεπυθσθαι) 

πεπυσμένος, ἡ, ον {πε- 

πυθμενος) 



ΒΕΟΟΝῸ ΔΟΕΒΙΒΊΤΒ [926-930 

926, ἘῸΣ 6 οἴδηρο ἴῃ ὑῃ6 γονθὶ οὗ [6 βδύθση Ὀθύνθθη [Π6 51}- 

σῸ]Δν δηα [ῃ6 ἀπ8] δα Ρ] 18] οὗ [8η6 ρογΐθοῦ δοῦν, 566 882, 

θ27. ἘῸΣ ὕΠ6 ΘΌΡΠΟΙΙΟ ΘἤδηρΡ65 Τουπα 1η 06 ρογξθοῦ τὰ] 4]6, ὈΥ͂ 

ΤΏΘ838 Οὗ ὙΓὮΙΟΘΙ 0116 ΤΟΡΌΪΔΙ ΤΟΥΤΩΒ 816 ἀθυινϑα ἔτομη [ἢ6 ΤΟΥ8 1 
Ῥδυθηύῦῃθ5685, 886 608 ἢ. ' 

928. -νται;, -ντὸ (-νται, -ντοὺ) Οἱ [86 Τῃ]γ Ρ].178] τ164}6 ἃ Πα Ῥάβ51078 
ὈΘΟΟΙΏΘ -αται, -ατὸ διὝΘ: ἃ“σοηβοῃδηῦ, Οὗ Θοα158 (5971--ὅ98). 

929. π-ριῦθ8 Δηα κ-τηὰΐθβ (ὅ10) δ7γ6 αϑρίγαΐξεα (619) ὈΘίοτΘ [Π6 
ΘΠ ΩΡ8 -αται, τ-ατο Οὗ ὑπ6 ὉΠ1Τ Ὀ].18), πὶ ϑηᾶ β' ὈδΘοοϊμ]ὴηρ᾽ φ, 8η κ 
δι Ὑ ὈΘΟΟΙ ΠΡ χ. ᾿ 

980. ῬΈΟΟΚΝΟ ΔΟΒΙΒΤ ΜΠ ὙΎΒΤΈΕΜ ΟΕ βαίνω (βαν-, βα-) οοηιθ, 00, 

γιγνώσκω (γνω-, γνο-) ἀπο, ΑΝῸ ΟΕ δύτω ΘΏΪΘΥ, 810, 

ἔβην 

ἔβης 

ἔβη ἐπῇ 
ἔβητον (ἔβατον) 

ἐβήτην (ἐβάτην) 

ἔβημεν (ἔβαμεν) 

ἔβητε (ἔβατε) 

ἔβησαν (ἔβασαν, ἔβαν). 

Ὧγτ. 

ζ: μι βήω οἷο, 

5. 1 βαίην οἷο. 

5. 2 βῆθι οἴο. 

ἹΝΕΙΝΙΤΙΝΕΞΒ ΑΝῸ ΡΑΒΤΙΟΙΡΙ ΕΒ 

βᾶς, βᾶσα, βάν 

βῆναν (βήμεναι) 

᾿ ΤἸΝΌΙΟΑΤΙΨΕ 

" 

ἔγνων 

ἔγνως 

ἔγνω 

" ἔγνωτον 

ἐγνώτην 

" ἔγνωμεν. 

ἔγνωτε 

ἔγνωσαν (ἔγνον) 

ΘΤΙΒΙΌΝΟΤΙΨΕ 

γνώω (γνῶ 585), οἴο. 

ΟΡΤΑΤΙΨΕ 

γνοίην Θὔο. 

ἸΜΡΕΝΑΤΙΨΕ, 

γνῶθι οἷο. 

γνούς, γνοῦσα, γνόν 

γνῶναι (γνώμεναι) 

295. 

ἔδυν 

ἔδυς 
Μρ..ὕ. 

ἔδυ 

ἔδυτον 
οἷ 

ἐδύτην 

ἔδυμεν 

ἔδυτε 

(ἔδυσαν) ἔδυν 

δύω οἴο. 

δύην (-Ξ δυίην) οἷο. 

δῦθι οἷο. 

δῦς, δῦσα, δύν 

δῦναι (δύμεναι) 



ΓΜΡΕΚΑΤΙΝΕ ἹἹΝΕῚΝΙΤΙΝῈ 

φῆναι 

φῆνον 

φηνάτω ῬΑΞΒΤΙΟΙΡΙΞ 

ο φήνᾶς, ὅσα, αν 
φήνατον 

φηνάτων 

φήνατε 

φήναιεν (φή- φηνάντων 

ΙΝΌΙΟΑΤΙΝῈ ΒΌΒΙΌΠΝΟΤΙΝΕ. ΟΡΤΑΤΙΥΙ ἸΜΡΌΠΑΎΥΎΤΙΝΕῸ ἹΝΕΙΝΙΤΙΝΕ 

φήνασθαι 

φῆναι 
φηνάσθω ΡΑΒΤΙΟΙΡΙΕ 

φήνασθον φηνάμενος, ἤ, ον 

φηνάσθων 21» ΑΟἙ. ΡΑΒΒ. 

ἐφάνην 

φήνασθε ἐφάνης 

φηνάσθων ἐφάνη, οἴο. 

ἸΝΘΙΟΑΤΙΨΕ ΒΟΒΟΌΝΟΤΙΥΕ ΟΡΤΑΤΙΨΕ ἹΜΡΕΒΚΑΤΙΥΕ ἹΝΕΥΝΙΤΙΝῈ, 

λιπεῖν (λιπέεν), 

λίπε λιπέμεν(αι) 

λιπέτω 

λίπετον ΡΑΒΤΙΟΙΡΙΕ 

λιπέτων λιπών, οὔσα, ὄν 

λίπετε 

931-939] ΗΟΜΒΒΙΟ ΟἈΒΕΚ 

ΕἼΒΒΥ ΑΟΞΒΙΒῚ ΞΎΒΤΕΝΜ ΟΕ τοῦ] ΈΕΒΒΒ 

φαίνω (ΒΤῈΜ φαν.) δῆοιυ 

991, ΕἼΒΒΥ ΔΟΚΙΒῚΤ ΑΟΤΙΨΕ 

ΙΝΡΙΘΟΑΤΙΝΙΗ ΒΟΒΟΌΝΟΤΙΝΕ ΟΡΤΑΤΙΨΕ 

5. 1 ἔφηνα φήνω(μι) φήναιμι 

2 ἔφηνας φήνῃΞ-(θα) φήναις(θα) 

8. ἔφηνε φήνῃ(σι) φήναι (φή- 
νειε) 

Ὁυ. 2 ἐφήνατον φήνητον φήναιτον 

9. ἐφηνάτην φήνητον φηναίτην 

Ρι.. 1 ἐφήναμεν φήνωμεν φήναιμεν 

2 ἐφήνατε φήνητε φήναιτε 

ὃ. ἔφηναν φήνωσι 

νειαν) 

932. ΒΊΠΒΥ ΔΟΙΙΒῚ ΜΊΡΡΙΕ 

5. 1 ἐφηνάμην φήνωμαι φνηαίμην 

2 ἐφήναο φήνηαι φήναιο 

8 ἐφήνατο φήνηται φήναντο 

Ὧν. 2 ἐφήνασθον φήνησθον φήναισθον 

8 ἐφηνάσθην φήνησθον φηναίσθην 

Ρχ,. 1 ἐφημάμε(σ)θα φηνώμε(σ)θα φηναίμε(σ)θα 

 ἐφήνασθε φήνησθε φήναισθε 

8 ἐφήναντο φήνωνται φηναίατο 

ΒΗΘΟΝῸ ΔΟΒΙΒΥῪ ΘΎΒΤΕΜ ΟΕ λείπω ἰθαῦθ 

932. ΞΈΟΟΝ; ΑΟΒΙΒΥῪ ΑΟΤΙΥΕ 

5. 1 ἔλιπον λίπω λίποιμι 

2 ἔλιπες λίπῃς(θα) λίποις(θα) 

8. ἔλιπε λίπῃ(σι) λίποι 

ὮὈσ. 2 ἐλίπετον λίπητον λίποιτον 

ὃ ἐλιπέτην λίπητον λιποίτην 

Ῥι. 1 ἐλίπομεν λίπωμεν λίποιμεν 

2 ἐλίπετε λίπητε λίποιτε ΄᾿ 

9. ἔλιπον λίπωσι λίποιεν 

296 
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ΑΟΒΙΒΤΒ ΑΝῸ ΟΟΝΈΤΒΑΟΤ ὙΒΈΒ5 . [934-.-938 

984, ΒΕΟΟΝΡ ΑΟΒΙΒΤ ΜΙΡΡΙΕ 

ἹΝΌΙΟΑΤΙΨῈ βυΒΟυ ΠΝ ΟΤΙΝῈ ΟΡΤΑΤΙΨΝΕ ἹΜΡΕΒΑΤΎΙΨΕ ΓἹΝΕῚΊΝΙΤΙΨΕ, 

ὥ. 1 ἐλιπόμην λίπωμαι λιποίμην λιπέσθαι 

2 ἐλίπεο λίπηαι λίποιο λυιπέο 

ὃ ἐλίπετο λίπηται λίποιτο λιπέσθω ΡΑΒΤΊΙΟΙΡΙΕ 

θυ. 2 ἐλίπεσθον λίπησθον λίποισθον λίπεσθον λιπόμενος, ἡ, ον 
ὃ ἐλιπέσθην λίπησθον λιποίσϑην λιπέσθων 

Ρεὲ, 1 ἐλιπόμε(σ)θα λιπώμε(σ)θα λιποίμε(σ)θα 

2 ἐλίπεσθε λίπησθε λίποισθε λίπεσθε 

ὃ ἐλίποντο λίπωνται λιποίατο λιπέσθων 

935, ΞΞΈΘΟΝΡ ΑΟΒΧΒΤ ΡΑΒΒΙΨΕ ΘΥΎΒΤΕΜ Ο0Ὲ τρέφω (τρεφ-, τροφ-, 
τραφ-. ΕΟΒ θρεῷ-» ΕΤΟ.}) πουγίδ᾽ι 

ΓΝΘΙΟΑΤΙΨΝΕ ΒΒΟΒΟΌΝΟΤΙΝΕ ΟΡΤΑΤΙΝῈ ἹΜΡΙΒΚΑΤΙΨΕ 

ὥ. 1 ἐτράφην τραφῶ τραφείην 

2 ἐτράφης . τραφῇς - τραφείης τράφητι 
ὃ ἐτράφη τραφῇ τραφείη τραφήτω 

Ὧν. 2 ἐτράφητον τραφῆτον τραφεῖτον (τραφείητον) τράφητον 
8 ἐτραφήτην τραφῆτον τραφείτην (τραφειήτην) τραφήτων 

Ῥι,. 1 ἐτράφημεν τραφῶμεν ΦΖτραφεῖμεν (τραφείημεν) 

2 ἐτράφητε τραφῆτε οτραφεῖτε (τραφείητε) τράφητε 

ὃ ἐτράφησαν τραφῶσι τραφεῖεν (τραφείησαν) τραφέντων 

(ἔτραφεν) 

ἹΓΝΕῚΙΝΙΤΙΨΈῈ τραφῆναι (τραφήμεναι ΡΑΒΤΙΟΙΡΙᾺῸ τραφείς, εἴσα, ἐν ρᾶάφῃη ρᾶαφημ Ρ ᾽ ᾽ 

᾿σοηίταοέ Υ Ἔτὃ8 

936. ΨΟΥΌΒ ΨὨΙΟΉ ΘΠ6 1 -αω, -εω, τοω ; -αομαι; -εομαι, -οομαι (1 0186- 

ἴῃ ὑμ6 ξυΐῃγθ8 οἱ Ἰἰαυ] 5 8η6 1)85818) 1 ὕῃ6 ἢγϑῦ ῬΘύβΒΟῺ ΒΙΠΡΏΪΔΤ 
816 οοῃύγδοῦθα ἴῃ Π6 φῬγυθϑοηῦ 8η6 ἱτυρουῖθοῦ δὖὺ ὑΠπη68. ΕῸΣ ὑῃ68 
Ἰὼ 8 οὗ οομύτδούιοη 866 δ84.--δδδ. -- 

937. ΨΕΥΌΒ ἴῃ -οὦ, -οομαι, 816 αἰυσανδ οομπτδοίθα ; ὕἢο86 1) -αω, 

-αομαι, -εω, -εομαι, Τη8 Ὁ Ὧ6, αὖ ἃ16 ἈΒΌΔ11γ 16} ἀποοπύτδοίβα. 

938. ῬΠΕΒΕΝΤ ΥΒΤΕΜ ΟΕ τἰμάω ΠΟΉΟΥ 

ῬΠΈΒΕΝΤ 

ΓΝΡΙΟΑΤΙΨΕ ΒυΒΟΝΟΤΙΥΕ ΟΡΤΑΤΙΨῈ 

5. 1 {τϊμάω) τιμῶ 

2 (τιμάεις) τιμᾷς 

ὃ (τἱμάει) τῖμᾷ 

(τιμάω) τιμῶ 

(ττμάῃς) τιμᾷς 

(τιμάῃ) τιμᾷ 
201 

(τιμάοιμι) τιμῷμι 

(ττμάοις) τὶμῷς 

(τιμάοι) τὶμῷ 



939] 

Ὦσ. 3 (τἱμάετον) τῖμᾶτον 

8. (τἱμάετον) τῖμᾶτον 

Ρι,. 1 (ττμάομεν) τιμῶμεν 

2 {(τιμάετε) τιμᾶτε 

ὃ (ττμάουσι) τῖμῶσι 

ἹΜΡΕΝΑΤΙΨΕ, 

5. 
(τίμαε) τίμα 

(τιμαέτω) τῖμάτω 

νυ 

ῬΙῚ,. 

(τιμάετε) τῖμᾶτε 

ὃ. {(τ᾿μαόντων) τ᾽μώντων 

ΡΑΚΥ. {(τἰμάων, ουσα, ον) τὶμῶν, ὥσα, 

ὧν, 148. 

939 

ἹΝΘΙΟΑΤΙΨΕ 

. δ. 1 (σττιμάομαιν) τιμῶμαι 

2 (τἰμάεαι) τῖμᾷ 

8 (τιμάεται) τιμᾶται 

θυ. 2 (ττϊμάεσθον) τιμᾶ. 

σθον 

8. (τἱμάεσθον) τιμᾶ- 

σθον 

Ρι,. 1 (ττμαόμε(σ)θα) τῖ- 

μώμε(σ)θα 

2 (τιμάεσθε) τιμᾶσθε 

5. {(τ᾿Ἱμάονται) τιμῶν- 

ται 

ΤΜΡΕΙΕΟΤ ΓΝΌΙΘΑΤΙΝΨἊΕ: 

5,1 (ἐτμαόμην) ἐτιμώ- 

μὴν 
τιὶμάεο) ἐτιμῶ ϊ 

τ 

ἐ 
3 ᾿ » «-«-φ«.-«- ἐτιμάετο) ἐτιμᾶτο 

2( 
5 ( 

(τ᾽μαέτων) τιμάτων 

1 

2 

ϑ 

2 (τιμάετον) τἴμᾶτον 

ϑ 

1 

2 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΒΚ 

(τ᾽μάητον) τιμᾶτον 

(τ᾽μάητον) τὶμᾶτον 

(ττμάωμεν) τιμῶμεν 

(ττμάητε). τιμᾶτε 

(ττμάωσι) τὶμῶσι 

(ττμάοιτον) τμῷτον 

(τιμαοίτην) τῖμῴτην 

(τὶμάοιμεν) τῖμῷμεν 

(ττμάοιτε) τιμῷτε 

(τ᾽μάοιεν) τῖμῷεν 

ἹΜΡΕΒΕΒΈΟΤ ἹΝΡΙΟΑΤΙΥΕ 

(ἐτίμαον) ἐτίμων 

(ἐτίμαες) ἐτίμας 

(ἐτίμαε) ἐτίμα 

(ἐττμάετον) ἐττμᾶτον 

(ἐτιμαέτην) ἐτιμάτην 

(ἐτιμάομεν) ἐττμῶμεν 

(ἐττμάετε) ἐτιμᾶτε 

(ἐτίμαον) ἐτίμων 

ΓΝΕῚΝ. {τιμάειν -Ξ τίμαεεν) τὶμᾶν, 

(σιμήμεναι) 

ΜΙΌΡΣΙ ΑΝῸ ΓΑΒΡΙΨῚΣ 

ΡῬΒΕΡΕΝΤ 

ΒΌΒΙΌΝΟΤΙΝΈΕ 

(τἱμάωμαι) τιμῶμαι 

(ττμάηαι) τῖμᾷ 

(τ᾽μάηται) τιμᾶται 

(τ᾽μάησθον) τὶμᾶσθον 

(τ᾽ῖμάησθον) τῖμᾶσθον 

τιμώ- (τἱμαώμε(σ)θα) 

μείσ)θα 

(τιῇμάησθε) τῖμᾶσθε 

(ττ᾽μάωνται) τὶμῶνται 

ΡΕΈΒΕΝΤ ΓΜ ΈΒΑΤΙΝΕ 

(τι᾽μάεο) τὶμῶ 

(τὶμαέσθω) τιμάσθω 

29ὃ 

ΟΡΤΑΤΙΨΈῈ; 

“(τ᾽ μαοίμην) τἱμῷμην 
(τἱμάοιο) τῖμῷο 

(ττμάοιτο) τιμῷτο 

(τ᾿μάοισθον) τι᾽μῷσθον 

(τ᾽μαοίσθην) τιμῷσθην 

(τἱμαοίμε(σ )θα) τῖμῴ. 

μείσ)θα 

(τὶμάοισθε) τιμῷσθε 

(τ᾽μαοίατο) ττμῴατο 

ἹΝΕΙΝΕΤΙΜΝῺ 

(τι᾽μάεσθαι) τιμᾶσθαι 



ΟΟΝΤΈΛΟΥ ΥΕΒΒΒ [940 

θυ. 2 (ἐττμάεσθϑον) ἐτῖ. (τἱμάεσθον) τἰμᾶσθον ΡΑΒΤΙΟΙΡΕΕ 
βάσθον Ν -' ᾿ (τἱμαόμενος, ἢ» ον) τί- 

8 (ἐττιδέσθην) ἐτι- (τἱιμάεσθων) τιμάσθων μώμενος, ἡ; ον 
μᾶσθην 

Ρι, 1 (ἐτιμαόμε(σ)θα) 

ἐττμώμε(σ)θα 
2 (ἐτϊμάεσθε) ἐτι- (τ᾽μάεσθε) τιμᾶσθε 

μᾶσθε 
8. (ἐττμάοντο) ἐτῖ- (τιμαέσϑων) τιμάσθϑων 

- 

μῶ ντο 

ῬΕΕΒΕΝῚ ΞΥΒΊΕΜ 08 ποιέω 0, ηιαῖτο 

940. ΑΟΤΙΝΕ 

ΡΕΕΒΕΝΥ ἸΝΡΙΟΑΤΙΝΒΝ ἹΜΡΕΒΕ ΟΣ ῬΠΕΡΕΝΤ ΒΌΒΟΟΝΟΊΤΙΨΕ ΐ 

5. 1 (ποιέω) ποιῶ (ἐποίεον) ἔποίευν (ποιέω) ποιῶ 
2 (ποιέεις) ποιεῖς (ἐποίεες) ἐποίεις (ποιέῃς) ποιῇς 

ὃ. (ποιέει) ποιεῖ (ἐποίεε) ἐποίει (ποιέῃ) ποιῇ 

71)υ. ἃ (ποιέετον) ποιεῖτον (ἐποιέετον) ἐποιεῖτον  (ποιέητον) ποιῆτον 

8. (ποιέετον) ποιεῖτον (ἐποιεέτην) ἐποιείτην (ποιέητον) ποιῆτον 

Ῥχ, 1 (ποιέομεν) ποιεῦμεν (ἐποιέομεν) ἐποιεῦμεν (ποιέωμεν) ποιῶμεν 

2 (ποιέετε) ποιεῖτε (ἔποιέετε) ἐποιεῖτε (ποιέητε) ποιῆτε 

8. (ποιέουσι) ποιεῦσι (ἐποίεον) ἐποίευν (ποιέωσι) ποιῶσι 

ΟΡΤΑΤΙΨΕΪ ΡΒΈΒΕΝΤ ἹΜΡΕΈΒΑΤΙΝΕ 

5. 1 (ποιέοιμι) ποιοῖμι οὐ (ποιεοίην) ποιοίην 

2. (ποιέοις) ποιοῖς (ποιεοίης) ποιοίης (ποίεε) ποίει 

8. (ποιέοι) ποιοῖ (ποιεοίη) ποιοίη (ποιεέτω) ποιείτω 

1). 9 (ποιέοιτον) ποιοῖτον (ποιέετον) ποεῖτον 

᾿ (ποιεοίτην) ποιοίτην ἸΝΙΥΝΙΤ ΤΙΝῈ (ποιεέτων) ποιείτων 

(ποιέοιμεν) ποιοῖμεν (ποιέειν) ποιεῖν, (ποιή- μῸ κ 

Ὁ μὶῪὶ φο τὸ (ποιέοιτε) ποιοῖτε μεναι, ποιῆναι) (ποιέετε) ποιεῖτε 

8. (ποιέοιεν) ποιοῖεν (ποιεόντων) ποιεύντων 

ῬΡΑΒΥΤΙΟΙΤΡΥ 

(ποιέων, ουσα, ον) ποιῶν, εῦσα, εῦν, 74 

1 Αὐἰΐο ἔοστηβ ; ποὺ οοῃὐύγδοίθα 1 ΗΌΙΏΘΥ. 
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941. 9421 ἨΟΜΕΈΙΟ ΘΒΕΕΚ 

941. ᾿ς ΜΊΡΡΙΒ ΑΝΡ ΡΑΒΒΙΥ͂Β 

ΙΝΡΙΟΘΑΤΙΥΕ 
ῬΕΕΒΕΝΤ . ΓΜΡΕΒΕΈΟΥ 

5. 1 (ποιέομαι) ποιεῦμαι (ἐποιεόμην) ἐποιεύμην 

2 (ποιέεαι) ποιεῖαι, -ἔαν (ἐποιέεο) ἐποιεῖο, -ἔο 

8. (ποιέεται) ποιεῖται (ἐποιέετο) ἐποιεῖτο 

θυ. 2 {(ποιέεσθον) ποιεῖσθον (ἐποιέεσθον) ἐποιεῖσθον 

ὃ (ποιέεσθον) ποιεῖσθον (ἐποιεέσθην) ἐποιείσθην 

Ῥχ,. 1 {(ποιεόμε(σ )θα) ποιεύμε(σ)θα «(ἐποιεόμε(σ)θα) ἐποιεύμε(σ)θα 
2 (ποιέεσθε) ποιεῖσθε (ἐποιέεσϑε) ἐποιεῖσθε 

8 (ποιέονται) ποιεῦνται (ἐποιέοντο) ἐποιεῦντο 

ῬΕΚΈΒΕΝΈΤ 
ΞΌΟΒΟΌΝΟΤΙΥΕ | ΟΡΤΑΤΙΥΝΕ 

5. 1 (ποιέωμαι) ποιῶμαι (ποιεοίμην) ποιοίμην 

2 (ποιέηαι) ποιῇ (ποιέοιο) ποιοῖο 

8. (ποιέξηται) ποιῆται (ποιέοιτο) ποιοῖτο 

0υ. 2 (ποιέησθον) ποιῆσθον ο (σοιέοισθον) ποιοῖσθον 
8 (ποιέησθον) ποιῆσθον (ποιεοίσθην) ποιοίσθην 

Ρι. 1 (ποιεώμε(σ)θα) ποιώμε(σ)θα (ποιεοίμε(σ)θα) ποιοίμε(σ)θα 

2 (ποιέησθε) ποιῆσθε (ποιέοισθε) ποιοῖσθε 

8. (ποιέωνται) ποιῶνται (ποιεοίατο) ποιοίατο 

ῬΕΕΒΕΝῚΤ ἹΜΡΈΒΑΤΙΨΕ, 

5. 2 (ποιέεο) ποιεῦ συ. 2 {ποιέεσϑθον) ποι- ΡῚ,. 3 (ποιέεσθε) ποι- 
εῖσθον ᾿ εἶσθε 

8. (ποιεέσϑω) ποιείσθω 8 (ποιεέσθων) ποι- ὃ (ποιεέσθων) ποι- 

εἰσθων εἰσϑων 

ΝΕῚΝ. (ποιέεσθαι) ποιεῖσθαι ῬΑΚΎ. {(ποιεόμενος, ἡ, ον) ποιεύμενος, ἡ, ον 

ῬΕΒΒΕΝΤΥ ΘΎΒΤΕΜ ΟΕ χολόω ΠΟΘΥ͂, τθα; 

942, ΑΟΤΙΨΕ 

ΡΒΕΒΕΝΊΥ ἹΝΟΙΟΑΤΙΨΕ ἸΜΡΕΒΕΕΟΤ ΡΕΒΕΈΘΕΝΥ ΒΌΒΟΝΟΤΙΝΕ. 

5. 1 (χολόω) χολῶ (ἐχόλοον) ἐχόλουν (χολόω) χολῶ 

2 (χολόεις) χολοῖς (ἐχόλοες) ἐχόλους (χολόῃς) χολοῖς 

8. (χολόει) χολοῖ (ἐχόλοε) ἐχόλον (χολόῃ) χολοῖ 

Ὦσν. 3 (χολόετον) χολοῦτον (ἐχολόετον) ἐχολοῦτον (χολόητον) χολῶτον 

8. (χολόετον) χολοῦτον (ἐχολοέτην) ἐχολούτην (χολόητον) χολῶτον 
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ΟΟΝΤΈΛΔΟΤ ΨΕΒΒΒ [948 

Ρι.. 1 (χολόομεν) χολοῦμεν (ἐχολόομεν) ἐχολοῦμεν (χολόωμεν) χολῶμεν 

2 (χολόετε) χολοῦτε (ἐχολόετε) ἐχολοῦτε (χολόητε) χολῶτε 

8 (χολόουσι) χολοῦσι (ἐχόλοον) ἐχόλουν (χολόωσι) χολῶσι 

ῬΕΕΒΕΝΤ 
ΟΡΤΑΤΙΥΨΕ ΙΜΡΕΒΑΤΙΥ͂Ε 

5. 1 (χολόοιμι) χολοῖμι 

2 (χολόοις) χολοῖς (χόλοε) χόλου 

8 (χολόοι) χολοῖ (χολοέτω) χολούτω 

Ὁυ. 2 (χολόοιτον) χολοῖτον (χολόετον) χολοῦτον 

8 (χολοοίτην) χολοίτην (χολοέτων) χολούτων 

Ρι. 1 (χολόοιμεν) χολοῖμεν 
2 (χολόοιτε) χολοῖτε (χολόετε) χολοῦτε 

8 (χολόοιεν) χολοῖεν ᾿ (χολοόντων) χολούντων 

ῬΑβυ. (χολόων, ουσα, ον) χολῶν, οὖσα, οὖν ΙΝ. (χολόειν) χολοῦν, 746 

948, ΜΊΡΌΥΙ ΑΝῸ ΡΑΒΒΙΝΕ 

ΡΕΈΆΞΕΙΝΤ ΙΝΌΙΘΑΤΙΝΕ ΤΡ. ΕΟΤ' ΡΙΑΕΒΕΝΊΤ ΒυΒΟΌΝΟΤΙΥΕ 

8.1 (χολόομαι) χολοῦμαι (ἐχολοόμην) ἐχολούμην (χολόωμαι) χολῶμαι 

2 (χολόεαι) χολοῖ (ἐχολόεο) ἐχολοῦ (χολόηαι) χολοῖ 

8. (χολόεται) χολοῦται (ἐχολόετο) ἐχολοῦτο (χολόηται) χολῶται 

Ὁυ. 2 (χολόεσθον) χολοῦ- ἀ(ἐχολόεσθον) ἐχολοῦ. (χολόησθον) χολῶ- 

σθον σθον σθον 

8. (χολόεσθον) χολοῦ- (ἐχολοέσθην) ἐχολού. (χολόησθον) χολῶ- 

σθον σθην σϑον. 

Ῥι.. 1 (χολοόμε(σ)θα) χολού- (ἐχολοόμε(σ)θα) ἐχο-ς (χολοώμε(σ)θαλ) χο- 

μείσ)θα λούμε(σ)θα λώμε(σ)θα 

2 (χολόεσθε) χολοῦσθε (ἐχολόεσθε) ἐχολοῦσθε (χολόησθε) χολῶσθε 

8 (χολόονται) χολοῦνται (ἐχολόοντο) ἐχολοῦντο (χολόωνται) χολῶνται 

ΡΒΕΕΒΕΝῚΤ ΟΡΤΑΤΙΝῈ, ΤΤΡΕΒΚΑΤΙΝΕ ἹΝΕΙΝΙΤΙΥΙΣ 

8.1 (χολοοίμην) χολοίμην (χολόεσθαι) χολοῦ- 

2 (χολόοιο) χολοῖο (χολόεο) χολοῦ σθαι 

5. (χολόοιτο) χολοῖτο (χολοέσϑω) χολούσθω ᾿ 

θυ. 2 (χολόοισθον) χολοῖ:- (χολόεσθον) χολοῦσθον ΡΑΚΤΙΟΙΡΙΕ 

σθον ; (χολοόμενος, η, ον) 

9. (χολοοίσθην) χολοί- (χολοέσθων) χολούσθων χολούμενος, ἡ; ον 

σθην 
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944. 948] ΗΠΟΜΕΈΙΟ ΘΟΒΕΕΚ 

ῬΠΕΒΕΝΤ ΟΡΤΑΤΙΡΨΕ ἹΜΡΈΕΈΙΑΤΙΨΕΙ 

Ρι, 1 (χολοοίμε(σ)θα) χολοίμε(σ)θα 

2 (χολόοισθε) χολοῖσθϑε (χολόεσθε) χολοῦσθϑε 
8. (χολοοίατο) χολοίατο (χολοέσθων) χολούσϑων 

944, ΤΉΏΘΒ6 νΘΡῸΒ Τὺ 6 οοηὐῤγϑοίθα 85 Ἰπαϊοαΐθα ϑρονθ, δηᾶ 

816 ΤΓΟΡΈΌΪΘΔΥΕΙΥ 80 οομύτφοῦθα 1 Ἰαῦθυ Ο]8851081 ασθθκ. 

945. ΤῊΘ τηϑηυϑουιρβ οἵ 6 ἩοΙηθηΟ Ροθιὴβ οὔνθη βῆον 8, 

ΒΘΙ168 ΟΥ ΓΟΙΙῺΒ ἴῸΓ νΨΘΓῸΒ ΘΠα]ηρ' 1ἢ -αω (848 τιμάω) Δι) 1} τ-οω (88 
χολόω), ΨΏΙΟ. 8416 ΚΠΟΨῺ 88 ““ Δϑϑι τη] θα ᾿ (Βοχηθύϊμηθβ οδ]] θα 
« ἀΙβιγδοίθα ̓ ἔουταβ.  Τη ἔπιθ88 68.568 ἀε; αει, αη; αῇ ΒΊγΘ ἃ ἄου)0]6 
α βουμα, Ὀζγ 6 α 8581: 1] ὔϊηρ ὕΠ6 ὁ Βουπᾷᾶ; Ὀυδ αο, αὠω,; ἀοι, αου 
σὶνϑ 8. ἀοΌ]6 ο βουῃᾷ, ὈΥ͂ ὕπ6 ὁ 4.581} }}1αὐϊηρ 86 α βουαηᾶ. Τ1]58ὺ- 

8.117 οἿ6 οὗ {π6 γόοῦσϑὶβ 185 Ἰθδῃρ ποηθα, βου θῦτηθβ μοί. 

αε τ-Ξ 1) αα, αὐ -Ξ 1) οὦ οο -Ξ- 1) οὦω 
2) ᾶα 2) ὡὼω 2) ὧὸ 

αει -ΞἭ 1) αᾳ αοι Ξ-- 1) οῳ οοι ΞΞ οῳ 

2) ἄᾳ 2) ὡοι οου ΞΞ οὠ 

αῃ Ξ- 1) αᾳ ᾿ς ον τ 1) οὦ 

2) ᾶᾳ 2) ὠὡὼω 

αο -- 1) οὦὠ 

2) ὡο 

946, ΤΉΘ58 ΤΌΤΤῊ8 816 866 8180 1} ἔὔΤΘΒ ἴῃ -αὦω ἔΤΟΙΏ -ασω (6009). 

947, ΤΏὭΏΘΥ 841᾽6 Τουηᾶ ΟἿἹΥ ΏΘΩ 6 βθοομα 50114 016 ἴῃ ἐπ 
ΟΤΊΘΊΠ2)1 ξΟΥΤη 18 οι ΕΥ̓͂ παῦθατ6 ΟΥ ΟΥ̓ ροβιύϊοη (622). 

948, ΤῊΘ ΤΟ]]ΟΙΠΡ ἔουτηβ οὗ δράω (ρορα-) 866, Τηδῦ ΒΘΡΎΘ ἃ 8 
ΘΧΘΤΙΩΡ168 ΟἿ Δ5β8ι:τα]ϑύϊοη οὗ 8 -αω γϑΙΌ: 

ἸΝΡΙΟΑΤΙΨΕ 

"ΟΟΝΤΑΟΤΕΙ ΔΕΒΒΙΜΊΓΑΤΕΙ 

5... 1 ὁράω ὁρῶ ὁρόω 

2 ὁράεις ὁρᾷς ὁράᾳς 

ὃ ὁράει ὁρᾷ ὁράᾳ 

90. 2 ὁράετον ὁρᾶτον 

8. ὁράετον ὁρᾶτον ---.- - 

Ρι, 1 ὁράομεν ὁρῶμεν ----..-ο-ὄ- 

2 ὁράετε ὁρᾶτε 

9. ὁράουσι ὁρῶσι  ὅὁρόωσι 



ΒἘΚΟΤΠ ΑΒ -μο ΕΒΒΒ [949 

ΟΜ ΝΟΤΙΥΕ ΟΡΤΑΤΙΨΕ 

ΘΟΝΤΕ. ΑΒΞΊΜ. ΟΟΝΤΕ. ΑΒΒ1Μ. 

ὁράῃς ὁρᾷς ὁράᾳς ὁράοιμι ὁρῷμι ὁρόῳμι 

ῬΑΚΤΙΟΙΡῚΕ ΓΝΕΙΝΤΙΝΕ 

' ΟΟΝΤΕ. ΑΒΒΙΜ. ΟΟΝΤΕ. ΑΒΒ:Μ. 

ΜῈ ΆΑΒβΟ. ὁράων ὁρῶν ὁρόων ὁράεσθαι ὁρᾶσθαι ὁράασθαι 

(ΕΝ. ὁράοντος ὁρῶντος ὁρόωντος 

ἘῸΜ. ὁράουσα ὁρῶσα ὁρόωσαα 

ΒπαυτΑπ. ΝΈΒΒΒ ΙΝ -μι 

ἵστημι (στη-, στα-), (παῖε) βἰαπί; τίθημι (θη-, θε), ρυΐ; ἵημι (ἣν, ὃ δεπά; 

δίδωμι (δω-, δο-), σίν6, σταηϊ 

Αοἰΐϊνο Ὑοῖοθ 

949. ΤΝΤΙΘΑΤΙΥΕ 

ΡΕΕΒΌΝΤ' . 

Ὁ. 1 ἵστημι τίθημι ἴημι δίδωμι 

2 ἵστης τίθης(θα) ἵης, ἱεῖς διδοῖς(θα) 

ὃ ἵστησι τίθησι, τιθεῖ ἴησι, ἱεῖ δίδωσι (διδοῖ) 

ὕ.0. 9 ἵστατον ᾿τίθετον ἵετον δίδοτον 

ὃ ἵστατον τίθετον ἵετον δίδοτον 

Ῥι. 1 ἵσταμεν τίθεμεν ἵεμεν δίδομεν 

2 ἵστατε τίθετε ο ἕξετε δίδοτε 

8 ἱστᾶσι τιθεῖσι (θέουσι) ᾿ ἱεῖσι διδοῦσι 

ΙΙΜΡΕΚΕΈΟΤ 

5, 1 ἵστην ἐτίθην ἵειν ἐδίδουν 
2 ἵστης ἐτίθεις ἵεις ἐδίϑους 

8 ἵστη ἐτίθει ἕει ἐδίδου 

Ὅυ. 3 ἵἴστατον ἐτίθετον ἵετον ἐδίδϑοτον 

ὃ ἱστάτην ἐτιθέτην ἱέτην ἐδιδότην 

Ρὲ,. 1 ἴσταμεν ἐτίθεμεν ἵεμεν ἐδίδϑομεν 

2 ἵστατε ἐτίθετε ἕετε ἐδίδοτε 

8 ἵστασαν ἐτίθεσαν ἵεσαν, ἵεν ἐδίδοσαν 

ἘΠΤΌΞΠΕ 

5. 1 στήσω θήσω ἥσω δώσω 

2 στήσεις θήσεις ἥσεις δώσεις 

ὃ στήσει . θήσει ἥσει (ἔσει) δώσει 

808 



950] 

Ὅυ. ὃ 

5] 

Ρι., 1 

2 

8 

[5 ῳ: 

ὡρ τ μὰ Φρ ὧῦ ἢ μὸὶ 

4 π 

ι 

Ὁ: 

ἘΠῚ ΕἾ 

Ων» ὦ. δὸ Ἀὸ μὰ 

στήσετον 

στήσετον 

στήσομεν 

στήσετε 

στήσουσι 

ἔστησα 

ἔστησας 

ἔστησε 

ἐστήσατον 

ἐστησάτην 

ἐστήσαμεν 

ἐστήσατε 
» " ἔστησαν (ἔστασαν) 

ἔστην 

ἔστης 
μ ἔστη 

ἔστητον 

ἐστήτην 

ἔστημεν 

ἔστητε 

ἔστησαν (ἔσταν) 

960. 

θυ. 

Ρι.. 

μοὶ ὡρσ ὦ ' μὰ 

“᾿ 
ιο μὰ 

ἰῸ] 

ἱστῶ(μ ι) 

ἱστῇς( θα) 

ἱστῃ(σι ) 

ἱστῆτον 

ἱστῆτον 

ἱστῶμεν 

ἱστῆτε 

ἱστῶσι 

στῶ(μι) 

στῇς(θα) 
στῇ(σι) 

ἨΟΜΒΕΒΒΙΟ ΟΒΕΒΚ 

ϑήσετον 

θήσετον 

θήσομεν 

θήσετε 

θήσουσι 

ΕἼἸΒΒῚ ΑΟΚΙΒΈ 

ἔθηκα 

ἔθηκας 

ἔθηκε 

Ἐξθήκατον 

Ἐξθηκάτην 

ἈἘξθήκαμεν 

Ἐξθήκατε 

ἔθηκαν 

ΒΈΟΟΝ. ΑΔΟΕΙΒΤ 

“ ἔθετον 

ἐθέτην 

ἔθεμεν 

ἔθετε 

ἔθεσαν 

ΟΘΟΒΟΝΟΎΣΨΕ, 

ῬΕΕΒΕΙΝΈ 

τιθῶ(μι) 

τιθῇς(θα) 

τιθῃ(σι) 

τιθῆτον 

τιθῆτον 

τιθῶμεν 

τιθῇτε 

τιθῶσι 

ΒΕΘΟΝ ΑΟΞΒΙΒῈ 

θῶ(μι) 
θῇς(θα) 

ὀῆυ 
804 

4“ 

Ὠσέτον 

ἥσετον 
“ 

ἥσομεν 

ἥσετε 

ἥσουσι 

«.« 

ἕηκα 

ἕηκας 

ἕηκε 

Ἀξήκατον 

Ἀξῃκάτην 

Ἀξήκαμεν 

Ἀξήκατε 

Ἀξηκαν 

δώσετον 

δώσετον 

δώσομεν 

δώσετε 

δώσουσι 

ἔδωκα 

ἔδωκας 

ἔδωκε 

ἙἘῤδώκατον 

Ἐξδωκάτην 

Ἐξδώκαμεν 

Ἀξδώκατε 
Ἦ 

ἔδωκαν 

ἔδοτον 

ἐδότην 

ἔδομεν 

ἔδοτε 

ἔδοσαν 

διδῶ(μι) 

διδῷς (θα) 

διδῷ (στ) 

διδῶτον 

διδῶτον 

διδῶμεν 

διδῶτε 

διδῶσι 

δῶ(μι) 
δῷς (θα) 

δῷ(σι) 



ΒΕΟΤΠΑΒ -μο ΕΒΒΒ [951-953 

τυ. 2 στῆτον θῆτον ἦτον δῶτον 
ὃ στῆτον θῆτον ἦτον δῶτον 

ῬῚ, 1 στῶμεν θῶμεν ὦμεν δῶμεν 
2 στῆτε θῆτε ἦτε δῶτε 

ὃ στῶσι θῶσι ὦσι δῶσι 

951. ΤῈ βθοομᾶ δογιϑὺ Βα] αμοῦδνο οὗ -μι γουὴβ (949 ΠΠ.)ὺ ΒΘΘ 18 

ἴο ᾶῦ6 δᾶ ἃ ἀου 16 ἔοττη οὗ ᾿πῇθοίοι : 
1) ὙΠ ἃ βδοτὺ ὑμθῃιαύϊο (796) νονγθὶ, 88 θήω, θήεις, θήει, θήετον, 

θηέτην, θήομεν, θήετε, θήουσι (τίθημι γεΐ, ρίαοο). 

2) 1 ἃ Ἰοὰρ ὑμπϑυλδύϊο (796) γΟΥ6], 88 θη) θήῃς; θήῃ, θήητον, 

θήητον, θήωμεν, θήητε, θήωσι. 
ΤΊ γοῦζθὶ οὗ [86 βύθῃι 18 ἐμὴ Βμοσίθηθα (ὅ12), Ῥτοααοῖυρ “-- 
Ὁ) θέω, θέῃς, θέῃ, θέητον, θέητον, θέωμεν, θέητε, θέωσι. 

ΤΠ15 ἔοσττα ὕμθη ἈΠπαΘΡρΡΟΘΒ οομύτδοίίζοῃ (ὅδά--ὅ85), ρ᾽νίηρ --- 

4) θῶ, θῆς, θῆ, θῆτον, θῆτον, θῶμεν, θῆτε, θῶσι. 

962. ΤῊΘ βυδ)]υμποξνοβ οὗ αὐβϑιμδῦϊο (797 ; 866, 2) Βεοομα δον δύ 
δ. [π0 ΒΡ] αποῦλνο8 Ῥαββῖγθ οἵ βού βσϑὺ ἐπ ΒΘΟΟΠΩ͂ ϑουϊδὺβ 81Ὸ 

ΒΙ1 1] ξοσυηθᾶ. 5, λυθῶ, λυθῇς, λυθῇ, οἴο., οομι ταοίθα ἔτοτη 

λυθέω, λυθέῃς, λυθέῃ, οἷο. ; τραφῶ, τραφῇς, τραφῇ, δἴο,, οοπὐταούρα 

ἔτριῃ τραφέω, τραφέῃς, τραφέῃ, Θἴα. 

953. ΟΡΤΑΥΙΨΕ 

ΡΕΒΕΒΕΝΤ τ κρτῷ 

5. 1 ἱσταίην τιθείην ἱείην διδοίην 

2 ἱσταίης τιθείης ἱείης ο διδοίης 

ὃ. ἱσταίη τιθείη ἱείη διδοίη 

θυ. 2 ἱσταῖτον τιθεῖτον ἱεῖτον διδοῖτον 

᾿8 ἱσταίτην τιθείτην ᾿ ἱείτην διδοίτην 

Ῥῃ. 1 ἱσταῖμεν τιθεῖμεν ἱεῖμεν διδοῖμεν 
2 ἱσταῖτε τιθεῖτε ἰεῖτε διδοῖτε 

8. ἱσταῖεν τιθεῖεν | ἱεῖεν διδοῖεν 

ΒΕΟΟΝῸ ΑΟΞΒΙΒῚΤ 

5. 1 σταίην θείην εἴην δοίην 
2 σταίης θείης εἴης δοίης 

Ὁ. σταίη θείη εἴη δοίη 

Ὦτ. 2 σταῖτον θεῖτον εἶτον δοῖτον 

8. σταίτην τος θείτην εἵτην δοίτην 
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στῆναι (στήμεναι) 

956. 
- “. 

ῬΈΕΒ. ἱστάᾶς, ἱστᾶσα, ἱστάν 
᾿ - - 

2 ΑΟΒ. στᾶς, στᾶσα, στάν 

θεῖναι (θέμεν αι} 

ΒΕΟΟΝΡ ΑΟΕΒΙΒΈ 

ῬΑΞΒΤΙΟΙΡΙῈ 

τιθείς, εἶσα, ἐν 

θεῖς, θεῖσα, θέν 

954-957] ΠΟΜΈΕΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

Ρι,. 1 σταῖμεν θεῖμεν εἶμεν 

2 σταῖτε θεῖτε εἶτε 

ὃ σταῖεν, σταίησαν θεῖεν εἶεν 

0954, ΙΜΡΕΚΑΤΙΥΕ 

ΡΕΕΒΕΝΥ 

5,2 ἵστη (-α) τίθει (-- -εε) ἵει (ΞΞ ἵεε) 

ὃ ἱστάτω τιθέτω ἱέτω 

Ὧν, 2 ἵστατον τίθετον ἵετον 

ὃ. ἱστάτων τιθέτων ἱέτων 

Ῥι,. 2 ἵστατε τίθετε ἵετε 

8. ἱστάντων τιθέντων ἱέντων 

ΞΟΟΝ ΑΟΚΙΞΥ 

ὃ, 2 στῆθι θές ἕς 
ὃ στήτω θέτω ἕτω 

υ11 στῆτον θέτον ἕτον 

ὃ στήτων θέτων ἕτων 

ῬΙ, 2 στῆτε θέτε᾽ ἕτε 

ὃ στάντων - θέντων ἕντων 

968. ἸΝΕΙΝΙΥΙΥῈ 

ῬΕΕΒΙΩ͂ΝΤ 

ἱστάμεν(αι) τιθήμεν(αι) ἱέμενίαι) 

« -ο , ἱείς, εἶσα, έν 

εἷς, εἶσα, ἕν 

δοῖμεν 

δοῖτε 

δοῖεν 

δίδουν (δίδωθι) 

διδότω 

δίδοτον 

διδότων 

δίδοτε 

διδόντων 

δός 

δότω 

δότον 

δότων 

δότε 

δόντων 

διδόμεν(αι) (διδοῦναι) 
᾽ 

εἶναι (ἔμεν αν} δοῦναι (δόμεναι 7) 

διδούς, οὖσα, ὀν 

δούς, δοῦσα, δόν 

ΝΌΤΕ 1. --- ἘῸΣ ὕῃ βθοοῃᾶ ρεγίθοῦ βγϑύθιῃ οἱ ἵστημι, 588 924. 

ΝΟΤΕ 2. --- δίδωμι τὺ Ὠδγα (ΥΘΙΥ τΓαγ6]γΥ) διδώσω ᾿ἰπδύθδᾷ οὗ δώσω ἴῃ 
ὑμ6 Γαὔατρ. 

951. 

5, 1 ἴσταμαι 

2 ἵστασαι 

8 ἴσταται 

Μ|Ιά416 ψοϊςοΘ 

ΙΝΡΙΟΑΤΙΝΕ 

ΡΆΒΒΕΝΤ 
τίθεμαι ἵεμαι 

τίθεσαι ἵεσαι 

τίθεται ἵεται 

δίδομαι 

δίδοσαι 

δίδοται 



Ὧγυῦ. 

ῬΙ,. 

ΟΦ Ὁ μὶ ὧΦὸο ὦ ὦ Ὁ μὰ οΟ ῶ »Ὺι ὦ Δ Φὸ ἢ μὶ 

ὧο ἢ μπὶ ΦΟ ὦ τ κα 

φςῷ τ᾿ ὧδ καὶ 

: ἵστασθον 

ἵστασθον 

ἱστάμε(σ)θα 

ἵστασθε 

ἵστανται 

ἱστάμην 

ἵστασο 

ἵστατο 

ἵστασθον 

ἱστάσθην 

ἱστάμε(σ)θα 

ἵστασθϑε 

ἵσταντο 

στήσομαι 

στήσεαι 

στήσεται 

στήσεσθον 

στήσεσθον 

στησόμε(σ)θα 

στήσεσθε 

στήσονται 

ἐστησάμην 

ἐστήσαο 

ἐστήσατο 

ἐστήσασθον 

ἐστησάσθην 

ἐστησάμε(σ)θα 

ἐστήσασθε 

ἐστήσαντο 

"" 

ΒΕΘΤΙ,ΑΒ «μι ΕΒΒΒ 

τίθεσθον ἵεσθον 

τίθεσθον ἵεσθον 

τιθέμε(σ )θα ἱέμείσ)θα 

τίθεσθε ἵεσθε 

τίθενται ἵενται 

ἹΜΡΕΠΕΕΒΟΤ 

ἐτιθέμην ἰέμην 

ἐτίθεσο ἵεσο 

ἐτίθετο ἵετο 

ἐτίθεσθον ἴεσθον 
ἐτιθέσθην ἰέσθην 

ἐτιθέμε(σ )θα ἱἐμείσ)θα 

ἐτίθεσθε ἴεσθε 

ἐτίθεντο ἵεντο 

ἘΠΥΌΒΕ 
θήσομαι ἥσομαι 

θήσεαι ἥσεαι 

θήσεται ἥσεται 

θήσεσθον ἥσεσθον 

θήσεσθον ἥσεσθον 

θησόμε(σ)θα ἡσόμε(σ)θα 

θήσεσθε ἥσεσθε 

θήσονται ἥσονται 

ἘΠΙΙΠΥ ΑΟἸΙ5Τ' 

ἐθήκατο 

θ07 

[957 

δίδοσθον 

δίδοσθον 

διδόμε(σ)θα 

δίδοσθε 

δίδονται 

ἐδιδόμην 

ἐδίδοσο 

ἐδίδοτο 

ἐδίδοσθον 

ἐδιδόσθην 

ἐδιδόμε(σ)θα 

ἐδίδοσθε 

ἐδίϑοντο 

δώσομαι 

δώσεαι 

δώσεται 

δώσεσθον 

δώσεσθον 

δωσόμε(σ)θα 

δώσεσθε 



958-959] 

ΡῚ, ΓΙ 

2 

8 

Ρι. 
ς -- ἱστῆσθε 

μ- Ξ 

φι μι ΟΙὋἝ ὠμὰ 

-- [Ἰ μι Γ.} ΠῚ ΠῚ ΠῚ Ξ 

ἱστῶνται 

9 Ω 

μα Ὁ φο μα 

ἱσταίσθην 

5.1 
2 

8 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ἱστώμε(σ)θα 

ἐθέμε(σ )θα εἴἵμε(σ)θα 

ἔθεσθε εἶσθε 

ἔθεντο. εἶντο 

ϑυβυῦνΝ ΤΙ Ὲ 

ῬΕΒΒΕΙΝΤ 

τιθῶμαι ἱῶμαι 

τιθῆαι ἰῆαι 

τιθῆται ἱῆται 

τιθῆσθον ἑῆσϑον 

τιθῆσθον ἰῆσθον 

τιθώμε(σ)θα ἰώμε(σ)θα 

τιθῆσθε ἰῆσθε 

τιθῶνται ἰῶνται 

ΒΕΟΟΝῸ ΑΟΞΒΊΙΒΊΤ' 

θῶμαι “ς ὦμαι 

θῆαι ἦαι 

θῆται ἦται 

θῆσϑον ἦσθον 

θῆσθον ἦσθον 

θώμε(σ)θα ὥμε(σ)θα 

θῆσθε ἦσθε 

ει θῶνται ὦνται 

ΟΡΤΑΤΙΨΕ 

ΡΕΕΒΕΝΤ' 

τιθείμην ἱείμην 

τιθεῖο ἱεῖο 

τιθεῖτο ἱεῖτο 

τιθεῖσθον ἱεῖσϑον 

τιθείσϑην ἱείσθην 

τιθείμείσ )θα ἱείμε(σ)θα 

τιθεῖσθε ἱεῖσθε 

τιθείατο ἱείατο 

ΒΕΟΟΝῺ ΔΟΙΒΙΞΤΥ 

θείμην εἵμην 

θεῖο εἶο 

θεῖτο εἶτο 

ἐδόμε(σ)θα 

ἔδοσθϑε 

ἔδοντο 

διδῶμαι 

διδῶαι 

διδῶται 

διδῶσθον 

διδῶσϑον 

διδώμε (σ) θα 

διδῶσϑε 

διδῶνται 

δῶμαι 

δῶαι 

δῶται 

δῶσϑον 

δῶσϑον 

δώμεί(σ)θα 

δῶσθε 

δῶνται 

διδοίμην 

διδοῖο 

διδοῖτο 

διδοῖσθον 

διδοίσθην 

διδοίμείσ)θα. 

διδοῖσθε 

διδοίατο 

δοίμην 

δοῖο 

δοῖτο 



ΒΕΡΟΑΌΤΑΒ ΑΝῸ ΤἸΒΒΕΟΌΠΑΒ -μο ΨΈΒΒΒ [960-964 

Ῥπ, 2 ἵστασθε 

8 

δ: 7 ΞΞΘο θέο (θεῦ) ἕο 
ὃ --ὄ-- θέσθω ἔσθω 

υ. 2 -.--- θέσθον ἔσθον 

ὃ --οο.ὄ..ὄ θέσϑων ἔσθων 

Ρι. ῶ .---- θέσθε ἔσθε 

ὃ ------ θέσθων ἔσθων 

961. ΤΝΕΙΚΙΤΙΝΕ 

ΡΕΕΒΕΝῚ ἴστασθαι τίθεσθαι ἵεσθαι 

ΒΕῸ, ΑΟᾺ. θέσθαι΄ σθαι 

962. ῬΑΒΤΙΟΙΡΒΕ 

ΡΕΕΒΕΝΤ ἱστάμενος, τιθήμενος, ἡ, ον ἱέμενος, ἡ, ον 

ὭρΟΥ 
ΒΕ, ΑΟᾺ. θέμενος, ἡ, ον ἕμενος, ἡ, ον 

θεῖσθον εἶσθον 

θείσθην εἴσϑην 

θείμε(σ )θα εἵμε(σ)θα 

θεῖσθε εἶσθε 

θείατο εἵατο 

ἹΜΡΕΒΑΤΙΨΥΈῈ; 

ΡΕΈΒΕΝΤ 

 τίθεσο ἵεσο 

τιθέσθω ἱέσθω 

τίθεσθον ᾿ ἵεσθον 

τιθέσθων ἱέσθων 

τίθεσθε ἴεσθε 

τιθέσθων ἱέσθων 

ΒΈΟΘΟΝ ΑΟΒΙΘῪ 

δοῖσθον 

δοίσθην 

δοίμε(σ)θα 

δοῖσθε 

δοίατο 

δίδοσο 

διδόσθω 

δίδοσθον 

διδόσθων 

δίδοσθε 

διδόσθων 

δόο (δοῦ) 

δόσθω 

δόσθον 

δόσθων 

δόσθε 

δόσθων 

δίδοσθαι 

δόσθαι 

διδόμενος, ἡ; ον 

δόμενος, μι ον 

968. ἘῸΓ {86 Βθοομᾷ Ῥογἕθοῦ βυϑβϑύθιῃ οὗ ἕστημι 866 924. 

964. 

ἸΝΘΙΘΑΤΙΨΕ 

ῬΕΈΒΕΝΤ, 

5,1 εἰμί 

8 ἐστί 

ΤΕ αῦ τ Ακ ΕΞΒΒ ΙΝ -μι 

εἰμί (ἐσ--) ὑε 

ἹΜΡΕΒΙΈΟΤ “.. ; 

ΑἸ ἦα (ἴα, ἔον) 

2 ἐσσί (εἴς) ἦσθα (ἔησθϑα) 

ἣεν (ἤην, ἔην, ἦν) 

ἔω 

ἔῃς(θα) 
ἔῃ(σι) (ἦσι) 
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εἴης (ἔοις) 

εἴη (ἔοι) 

ΌΒΟΌΝΟΤΙΝῈ; ΟΡΤΑΤΙΨΕ; ἹΜΡΕΈΑΤΙΨΕ; 
ῬΒΕΕΒΕΝΤ 

ἴσϑιἘ 
» 
ἐστω 



965--966] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒ Κ 

0)υ. 2 ἐστόν ἧστον ἕητον εἶτον ἐστόν 

8 ἐστόν ᾿ς ἥστην ἕητον εἴτην ἔστων 

Ρμ, 1 εἰμέν ἦμεν ἔωμεν εἶμεν 

2 ἐστέ ἥτε ἔητε εἶτε ἔστε 

8 εἰσί (σι) ἦσαν (ἔσαν) ἔωσι (ὦσι) εἶεν ἔστων 

ΕὙΥΌΕΕ ἔσ(σγομαι, ἔσεαι, οἰο. ἸΝΕῚΝ. εἶναι, ἔμ(μ)εν(αι) 

Μινρ. ἵμρΡεξε. ἔσσο ῬΡΑΞΒΊΙΟ. ἐών, ἐοῦσα, ἐόν 

965. εἶμι (εἰ-, (5) σοηῖο, σὸ 

δ᾽ ἸΝΡΙΟΑΤΙΨΕ τ ῬΒΕΒΕΝΤ 
ῬΒΕΒ ᾿ ΓΜΡΕΒῈ, 5.08. ΟΡΥ. ΓΜΡΒΕΕ. 

5. 1 εἶμι ἤνα (ἤνον)͵ λἴω(μι) ἴοιμι 

2 εἶσ (θα) ἤεισ (θα) ὅς. ἴῃς(θα) ἴοις . ἴθι 

8 εἶσι ἤει (ἤιε, ἢε, ἴ) ἴη(σι) ἴοι (ἰείη) ἴτω 

ὃ υ. 2 ἴτον ἴτον-- ἴητον ἴοιτον ἵτον 

ὃ ἵἴτον ἴτην ἴητον ἰοίτην ὕτων 

Ρι,. 1 ἵμεν ἤομεν ἴωμεν ἴοιμεν 

2 ἵτε ἥτε ᾿ς ἵητε ἴοιτε ἴτε 

8 ἴασι ἤισαν- (ἧσαν, ἴωσι ἴοιεν ἰόντων 

ἤιον, ἴσαν) 

ΕστΥ. εἴσομαι ἹΝΕῚΝ, ἱέναι, ἵμεν(αι) ῬΆΚΤΙΟ. ἰών, οὔσα, ὁν 

966. Ἀεἴΐδω (εἴδομαι) (ειδ-, ξοιδ-, ειδ-), εἰδήσω, οἶδα ζηοῖο 

᾿ Αοἴΐνε 
ἸΝΡΙΘΑΤΙΝΕ ΒΈΕΈΘΟΝΡ ῬΕΒΕΈΟΥ 

2 ΡΕΒῈ. 20 ῬΌΡΕΒΕ. 50. ΟΡΤ. ΙΜΡΕᾺ. 

5. 1 οἶδα ἤδεα εἰδῶ (εἰδέω, ἰδέω) εἰδείην 
2 οἶσθα (οἶδας) ἤδης(θα) ᾿ εἰδῇς(θα) εἰδείης ἴσϑι 

; (βείδεις) 

8 οἷδε ἤδη (ἤδεε, εἰδῃ(σι) εἰδείη ἴστω 

Ἠείδει) 

θυ. 2 ἴστον ἴστον εἴδετον εἰδεῖτον ἴστον 

8 ἴστον ἴστην εἴδετον εἰδείτην ἴστων 

Ῥχ,. 1 ἴδμεν ἴσμεν εἴδομεν εἰδεῖμεν 

(εἰδείημεν) 

1 ΤῊ ΟὨἹΥ ΗΟΙΏΘΥΙΟ ΘΧΘΙΏΡΙΘ5 οὗ [86 ἢγϑῦ δῃηα βθοοῃα ῬΘΥΊΒΟῺ Ὀ]ΌΓ] Β8}- 

7αημοῦνθ ματα ὑμθ βῃοσὺ τηοᾶθ γοναὶ ἴ-ομεν, -ετε, 800). 
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ΙΒΒΕΟΌΠΑΒ ΨΕΒΒΒ [967-968 

2 ἴστε ἴστε εἴδετε 1΄ εἰδεῖτε ἴστε 

(εἰδείητε) 
ὃ ἴσ(σ)ᾶασι ἴσαν εἰδῶσι εἰδεῖεν ἴστων 

(εἰδείησαν) 

στ. εἰδήσω (εἴσομαι) ΙΝΕῚΝ. ἴδμεν(αι) ῬΑΒΆΤΙΟ. εἰδώς, υἷα (ἰδυῖα), ὁς 

967. φημί (φη-, φα.) βαν, βρεαΐ 
Αοἴνε 

ΓΝΡΙΟΑΤΙΨῈ, ῬΒΕΒΕΝΤ ΓΝ 

ῬΗΒΒ. ΙΜΡΕΒΕ. (20 Α08.) ϑῦυ. ΟΡΤ. ΤΜΡΕᾺ. 

5. 1 φημί ἔφην. φῶ(μι) φαίην 
ἢ. φής, φῆῇσθα ἔφης(θ) ὠ  Αφῇβ(θα) φαίης φαθι 

(φάθι) 
8. φησί ἔφη φῇ(σι) φαίη φάτω 

θυ. 2 φατόν ἔφατον ᾿ ᾿φῆτον φάτον 

ὃ φατόν ἐφάτην φῆτον φάτων 

Ρι:. 1 φαμέν ἔφαμεν φῶμεν φαίημεν (φαῖμεν) 

2 φατέ ἔφατε φῆτε φαίητε φάτε 

5 φασί ἔφασαν (ἐφαν) φῶσι φαίησαν (φαῖεν) φάντων 

ῬΑΞτισ. φᾶς, φᾶσα, φάν ΝΕΙ͂Ν. φάναι, φάμεν(αι) 

ΝΌΤΕ. --- ΤΠ δοῦϊνθ ἱτηροσαῦννθ δηα ᾿πΠηϊῦϊνο ἀο ποῦ ΟΟΟῸΣ ἴῃ Ἔοτμος, 

ὙΠῸ 5685 {88 τη] Δ 416 ζογτη8, φάο, φασθαι, οἷο. 

968, κεῖ-μαι ἐΐ6, τοοίζηο 

ἹΧΝΡΘΙΟΘΑΤΙΨΈ ῬΕΕΒΕΝΤ 

ΡΕΕΒ. ἹΜῬῬΈΕΕ, ΐ 505“. ἹΜΡΈΕΒ.- ἹΝΕῚΊΝ. 

5. 1 κεῖμαι ἐκείμην κεῖται (κῆται) κεῖσθαι 
᾿ 2 κεῖσαι ἔκεισο κεῖσο 

ὃ. κεῖται ἔκειτο κείσθω 

θυ. 2 κεῖσθον ἔκεισθον κεῖσθον ῬΑῈΤ. 

ὃ κεῖσθον ἐκείσθην κείσθων κείμενος, ἡ, ον 

Ρι, 1 κείμε(σ)θα ἐκείμε(σ)θα 

2 κεῖσθε ἔκεισθε κεῖσθε 

5. κείαται (κέον- ἔκειντο (ἐκείατο, κείσθων 

ται, κέαται) ἐκέατο) 

ΕὟτΤ. κείσομαι 

1 566 ἑοούῃοῦθ οἡ ρυθοθαϊηρ Ῥᾶρθ, 
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969] ἨΟΜΕΈΙΟ ΘΒΕΕΚ 

969. ἦμαι (ἣσ-) 

ἹΝΘΙΟΑΈΤΙΨΕ 

ΡΒΕΗ͂. ΙΜῬΕᾺΑ. 

5. 1 ἥμαι ἥμην 

2 ἦσαι ἧσο 

ὃ ἧσται ἧστο 

Ὅτ. ῶ ἦσθον ἦσθϑον 
8 ἦσθον ἥσθην 

Ῥι, 1 ἥμε(σ)θα ἥμείσ)θα 

2. ἧσϑθὲ' ἦσθε 
8 ἦνται (ἥαται, ἕαται) ἦντο (ἥατο, ἕατο) 
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ῬΒΕΕΒΕΝΤ 
ΙΜῬῬΕΗΝ. ἹΝΕῚΝ 

: ἦσθαι 
ἧσο 

ἥσθω 

ἤῆσϑθον ΡΑΒΤ. 

ἥσθων ἥμενος, ἡ; ον 

ἢσθε 

ἥσθων 



ΠΙ. ΘΥΝΤΑΧ 

ΘΕΝΈΕΒΑΤ, 

910. ΤῊδ βαρ᾽θοὺ οὗ ἃ βπιδθ νϑιῦ 18 ἴῃ [86 ποταϊπϑινα 0856, 8 
ὀλέκοντο δὲ λᾶοί απὰ ἔα ροορίε Καορὲ ρεογίδίηρ, ἔδεισεν δ ὁ γέρων απὰ 

ἐπαΐ οἷα γιαπ ζεαγθα. 

971. ΤῊΘ βυθ]θοῦ οὗ δὴ 1 δηῖγ8 15 ΤΟρΡΌ]ΑΡ]Υ 1π [η6 Δοοαδαίνθ, 
ἄμμε ὀΐω ἂψ ἀπονοστήσειν 1 ἐδιΐηἶξ το δναϊ γοίμγην Ποηνε, βούλομ᾽ ἐγὼ 

λᾷὸν σόον ἔμμεναι 1 εὐἴ8]ε ηυῃ Ῥθορίο ἰο ὃ6 ϑδαΐδ. ΤῊΘ βαθ]θοῦ οὗ {86 
ἸΒ λον 8 15 ὈΒΌΔΙΠΥ οται θα ΘῈ 1ᾧ 185 [Π6 βΒᾶπη6 88 ὑπ 8 ρ] θοῦ οὐ 
οὈήθοῦ, οἰὔμου ἀἰτθοῦ οὐ ἱπάϊνθοῦ, Οἱ ὕΠ8 τηϑῖη νϑ Ὁ. 

972. ὙΥΈΘη ὑῃ6 ᾿Ἰπῆηϊθνθ 15 864 ὕο ΘΧΡΌΤΘΒΒ ἃ ΘΟΙμτηδηᾶ (1107, 
11), 108 Βα] θοῦ, ΘΠ ΘΧΡΙΘΒΒΘΑ, 15 1π [Π6 ποτηϊπῦϊνθ ΘΗ οὗ [}6 
Βθ0ομα ῬΘΣΒΌΒ; διῃηα 1ῃ 6 δοουβαῦϊννθ στ θη οὗ [86 ὈΒΙΤα ῬΘΥΊΒΟΗ, 88 
σὺ τόν γ᾽ ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν διιέ 0 γοῦν αἰζαοῖς ἴηι υὐτξῇι 

80}} τοογάϑ8. 

973. Α δηϊΐθ νϑι Τρ ΪΔΥΪΥ ἀρΡΊΘΘ8. ΜΙ 105 ΒῈ δ] 6 οὐ ΠΟΙ] ΘΔ ΌγΘ 

ἴπ ῬΟΥΒΟΙ 8η4 ὨΌΤΊΌΘΙ, ΘΧΟΒΘΡΌ: 
1) Α πϑυΐθι Ῥ] 018] Βα] θοῦ τηδὺ ἴα κα 118 γ᾽ 1π [86 ΒΙπρτ θυ, ἃ8 

ᾧχετο κῆλα θεοῖο {6 5].6}}8 οΓ ἰδ6 σοα βρθᾶ, τὰ δέδασται ἐἢ)686 λαυὸ 

δοοη, αἰδέγιδιυιἐθα. 

2) ἢ ὕπο ΟἹ ΙΏΟΥΘ βαδήθοία, οοηπθοῦθα ΟΥ̓ απᾶ, 886 νὰν 
᾿ΤΩΘΔῪ ΔΡΊΥΘΘ ΜΙ ὁπ8 Οὗ {86 β]θοῦβ δηα Ὀ6 ππαθυβίοοα στ] {Π6 

τοϑῦ, 88 μή νύ τοι οὐ χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο ἰθ5ι ἐἶ)6 βοορέγ6 

απᾷ ἐΐα οὶ οὗ {16 σοᾶ αναϊΐ ἐδ66 παιιο]έ, εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ 

καὶ λοιμὸς ᾿Αχαιούς ζΓ ταν αγπᾶ ραθϑίζίθηοο αἱ {116 βαηνθ ἔΐηλα ογυιδ, {76 
«ἀοδμαθδαη8. 

3) ὝΒΘΙ το ἔθυυϊηρ Ὁ ἔσο, ὉΠ Ρ]ατα] δα ἀπ] ἅτ οὔὔϑῃ 1ῃῦθυ- 

ομϑηρθᾶ ὁτ αηϊ θᾶ, 88 δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν αγιὰα Π67 ογ68 αρροαγεά 
 ἐογγίθδίο, τώ οἱ ἔσαν κήρῦκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε εὐ τὔογα ἢι18 ἔτῦο 

πογαϊάδ απᾷ γοαᾶν αἰζοπααηιΐβ, τὼ δ᾽ αὐτῷ μάρτυροι ἔστων απ ἰδὲ 686 

ἔτσο ὃδ6 εὐἱξηι 8868. πο 

974. Α ποὰμ ΟΥ 80 8α]θουῦςνθ 11 ὕμρ φυϑθαϊοαῖθ δι νυ 8 

τηθϑηϊηρ ὃ6, αρρεαῦ, ϑϑοοηιθ, δὲ ἱμοιοίιέ, πιαᾶθ, παπιθᾶ, οἰοβθη, 

γεσαγαᾶθα, αι [86 1Π1Κ6, ἀρτθο5. τι ὉᾺ6 Βα] θοῦ 1πὶ 0886, 88 ὁμηγερέες 
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975. 979] ΗΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

τε γένοντο απ ἐϊιοῃ δεσαηια αϑϑθηιθιοθα ; ὃς ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχεται εἶναι 

τὐ]ιο δοαδέβ ἐπαξ 6 8 ζὼ ἐδ πυϊρμεΐοδέ οΥἹ ἐν ΑοἸαδαγι8, τὸ δέ τοι 

κὴρ εἴδεται εἶναι διιέ ἐϊιωΐ 8θοηιδ8 (0 δ6) δυθ)ὺ α8 ἀραΐι ἰο ψοιι, δειλός τε 

καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην (1 δ]ιοιιί(α, δ6 οαἰϊρα δοίϊ, οοισαγα αὐνα τυογ ]ι 688. 

915. Αρροϑίζίοη. --- ἃ ποῦ Ἐδθα ἴῃ ΘΟ Θοο Ὑ{1ὺΠὴ Δηοῦμ ον 

ΠΟῸΠ ἤο ἄθβου!θθ 10, πα ἀοηούϊηρ᾽ ὉΠ6 ΒΆ116 ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ ὑβΊηρ, ἈΡΥΘΘΒ 

ὙΓ10}1 10 ἴῃ 6886, διηα 15 5814 ἴο Ὀ6 1ῃ ὩΡῬΟΒΙΛΊΟῺ ὙΠ} 1ὖ, ἃ5 ᾿Ατρεΐδης 
ἄναξ ἀνδρῶν {}ι6 80η) 97 «Αἔγοιι8, πο οΓ φηθη, Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα 

ἢ δἰϊομέοα Ο)ῦψ868, ἐδια γγιοϑί. 

976. ΤῊΏΘ νου εἰμί (ΘΒ, 6 οι] ὑμ6 ἔουτῃβ οἵ {86 ὑβμῖσα Ῥϑύβοῃ 
ΒΡ]: 8η4 Ὀ]υγΑ) ἐστί, εἰσι) 15 οὔθ ογοτὐὐθᾶ, ΘᾺ 10 68} 6851]}γ 

ὯΘ ΒΌΡΡΙ]1Θα ἔτοϊα ὑπ οομθχῦ. 

977. Οὐ ν᾽ πογβ 876 αὖ ἔϊτη68 οταϊθα, 8,8 ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον ΞΞ 
ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον ὄμνυμι γθα, ὃγ ἐ]ιῖ8 βοορέγε (1 8ιυθα)). 

ΝΟΌΝΘ 

Νοτηϊπατῖνο 856 

9718, Α ποῦ 15 1ἢ 86 ποιρίμδῦνθ: 
1) ΘΕ 1 15 088 βυλδή]θοῦ οὗ ἃ Βη16 νι (970). 
2) ΒΘ 1ὖ 15 ἴῃ ὑμ6 Ῥχβάϊοαία δένυ οϑυύϑνι νϑυ 5 (074). 
5) δοιαθύυϊηθβ ἔου [886 νοοδίϊνο, ἃ8 δημοβόρος βασιλεύς Κύπρ, ιὐ]10 

ἀουοιν ({}16 ΤΟ 068 ΟΓ)) ἔδι6 Ῥεορίε! 

Οοηξεῖνο ὕδ88 

ΤᾺ6 ΟἼθθκ ρϑηϊνθ τϑρσθβοηΐβ ὑσγχο ΘΆΓ]]ΘΥ οΆ868 (667): 
1) 86 σοαπῖξίυε ῬγΟΡΟΥ͂, ἀθιούπρ 0Π6 Οἷα85 ὕο ΒΙΘῊ 8. ῬΘΥΒΟῺ ΟΥ 
θὴρ ῬΘ]οηρΒ. 2) ὕμ6 αδιαΐέυαί σοπίξζυθ (ΤΟΥΥΔΘΥῚΥ ὕ86 Δ ΡΙΒΠ 8), 
ἘΒΌΔ.}}Υ ΘΧΡΥΘΒΒΙὴρ βοραγαΐϊίοτι, 801|706, οατι86. 

979. ϑδοζῃβδ Οὗ {μ6 χηοβὺ ΘΟΙΆΙΠΟΙ. 5685 ΟΥ̓ Πη6 σθητγ8 8.6: 

1) ῬΟοΒΒΘβΒΊΟη, 8ἃ8 ψυχὰς ἡρώων 8018 ΟΥ̓ τυΥΥ 078, Διὸς βουλή ἐἶἾι6 
υὐἱϊ 9} Ζοιιδ, ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν ἐο {76 5}}08 97 ἐΐ6 Αεαόαπϑβ.: [Π6 

Ῥοϑϑεϑϑίυθ σθηϊξῖυο. 

2) ΤῈ6 βεδ)εοέ οἵ 8: δοζίοη οὐ ἔθ] πρ, 88 μῆνιν ᾿Αχιλῆος ἐΐι6 γαῖ. 

οΓ «Αοἰ65 (1.6. ἔολὺ ὈΥ Δ 6}11168) : 0Ὲ68 διδ7θοίζυος σολυϊέζυο. 

8) ΤῺΘ οδ7θοΐ οἵ δι ϑοίϊοῃ οὐ ἔθ] ]ηρ, ἃ5 ᾿Αχιλλῆος ποθή ἃ ψΘαΥγΉ- 

ηρ οΓ (1.6. ξ07) «Δο)ιίιϊ65, πόσιος καὶ ἐδητύος ἔρον {116 ἀἰδδῖγ6 ο} (1.6. 707) 
οοᾶ απὰ αγίηϊο: ὉΠ 6 οδ)οοίζυς σον τευο. 
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ΞΒΥΝΊΑΧ, ΝΟΜΙΝΑΤΙΝῈ ΑΝῸ ΟΕΝΙΤΙΥΕ [980-984 

4) Μαῦθυ!δ) ΟΣ ὀοηὐθηΐβ, ἃ8 πυραὶ νεκύων Κμηιογαΐ ρΨγ68 ΟΥ̓ (ΟΥ̓́Ρ868,ο 

ἑκατόμβας ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν ᾿ιδοαϊοηιθ8 ΟἹ δυυῖζ8 ἀπὰ 9} σοαΐδ.: φσοηλῦνγο 
οἵ πιαϊΐογϊαϊ. 

δὴ) Μϑαβυσθ οὗ Ὁ1η6, ΒΡ806, ΟΥ γϑὶτθ (Ρ17166), 88 κούρης Χρῦσηιδος 

ἄποινα δέξασθαι ἰο αοοθρΐ δα γαηϑοηυ8 Κ07 {δ πιαΐάοη, ΟἸἨἩγυβοῖδ: 
ΒΘηϊγ οὗ ργΐοο. 

6) ὕδιθθ. οἱ ΟΥἹΡΊΏ, 8ἃ8 εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἢ6 ἥηιιαδ γαμὶϊέ οἡ 
αὐοοιηξ 97 α σνοῖσ (ἈΠΡΘΙ ΟΥΤΗΘΑ), χωόμενον γυναικός νοαρα ΚΟΥ {ἴι6 βαΐιθ 
07 α τηητο΄ηιαν- ὑμ6 ρϑηϊϊνο οὗ οαιι86. 

Τὴ ΤῊΘ ψ 8016 δέου σσοσὰβ ἀθμοῦμρ η6 ρατῦ, 85 τές θεῶν; τοϊίολι 

(ογιοὴ) ΟΥ̓ {16 φοαϑ9 τὸ πλεῖον πολέμοιο ἐξι6 σγοαΐον' ραγί οὕ δ ταῦ: ὕδ6 
»ραγεϊῖυο σου νθ. , 

980, ΤῊ ραγυμινθ σϑηῦν6 ΤΔῪ [Ο]]ΟῪ 81} δα)θοῦνγθϑ, δα συ 08, 
ΠΟΊΏΒ, 8164 ῬδυΟ1Ρ168, 10 ἀθηοίθ ἃ. ῥαγύ, ἃ8 οἰωνοπόλων ὄχ᾽ 

ἄριστος Κα} {Π6 δ68ί ο7 απισιῦϑ8, οἷος ᾿Αργείων αἴογια ΟΥ̓ {716 Αγσίυο8, τῶν 
δ᾽ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο ὑιιέ γιοΐ αῊὉ ον6 ΟΥἹ ἐλ οἴδιογ8 βατὺ ἢθγ. 

981. Α ροηϊθνγα ἴῃ [86 Ρυθάϊοαξα ΔΥΌΘΥ ὙΘ1105 ταθϑηϊηρ᾽ ἰο ὃ6, Θὗα., 

8Δ:η οὔδοιυ. σορα]αῦνθ ὙΘΙΌΒ, ΤΥ ΘΧΡΤΘΒΒ ΔΩΥ͂ ΟΥἨ δ γϑ]δύϊουβ οἵ 

{16 αἰγίδιζυς σΘηλύνο (9719, 1--τ). 

982. ΑὩΥ ΘΙ} σγῇοβ6 δούϊομ δι ἴθοῦβ ὅπ 6 ο ]θοῦ 1ῃ ραγὺ ΟὨ]Υ͂, ΟΥ 

ἙΪΘΒ ταθ8}8 ὅο 8παγθ, ΟἹ ὕο Θ᾽}70γ, τηϑὺ ὕδκθ 686 ρϑῃϊῆνθ, ἃ5 ἀρνῶν 

κνίσης αἰγῶν τε τελείων ἀντιάσᾶς λαυΐηῃ ραγίαξθη, ΟΥ ἐδ6 7αΐ ὁ πῆ- 

δἰοηυϊδ]ιοα, ἰατιδα απᾶ σοαΐδ, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος ἴηι ΟΥ̓ΔΘΥ 

ἐμαὶ αἰΐ ηιαν γϑαρ ἐδ6 δομο δ ΟἹ ἐμοὶ κίηο. 

983, ὙΟΙΡΌΒ τηϑϑηληρ ὅο ϑεσίη, πιαΐδο ἰγίαϊ οἵ, ἑαξϊο ᾿οϊὰ οἵ, ἐοτοῖ, 

᾿ιαἰαΐη, οἰαΐηι, αἴην, Ἰυϊξ, τνΐ88, ὕδκθ [6 σϑῃηϊῦνθ, ἃ5 κόμης ἕλε Πηλεΐωνα 

δ.6 σγαδροα «οι 658 ὃν ἐλ6 παῖγ οΥ ιΐ8 μθαΐ, λαβὲ γούνων ἴαν Ποϊὰ ὁ 

[υἷ8 Κηι668, χειρὸς ἑλόντε λαυΐπρ ἰαΐοη, ποιὰ Ὁ μοΥ παπᾶ, ποδὸς τεταγών 

μαυΐηρ 8οϊχοα ἢν δη ἐδι6 Γοοί. 

984. 6105 ΒΙρ. ἔγΊηρ᾽ ὑο ἑαϑβέο, 8ηνοῖ, ἤδαγ, Ῥϑγοοῖυε, οογιρτο]ιοηά, 

γοηῃιθηιθο1, Τογσοί, ἀοϑῖγο, οαΥ6 ΤΟΥ͂, ϑραῦγο, γυοσίοοί, ἸσοΉ 7 αἱ, αὐἀηυΐτο, 

αοϑδρίδβο, ἴαίιχθ ὅθ σϑηϊῦνθ, ἃ8 κλῦθί μευ ὨΘαΥ ηι6! σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ 

ἀλεγίζω οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος 1 γϑοῖς πιοΐ ΟΥ̓ ἐδι66, ἌΟΥ αν 1 οοποογηθα αἵ 
{Ἰιῖγι6 ἀη 067}, κήδετο Δαναῶν 8116 ογίουρα 707 {6 Πθαπααλδ, καὶ μέν μεὺ 

βουλέων ξύνιεν απὰα ἐμποῳ ποαγκοηθα ἰὸ τῷ ααυῖΐςο, τῶν μιν μνήσᾶσα 
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985..993] ΗἨΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΡΕΚ 

μαυΐηπρ γοπιϊπαρα Ἰεύπι ΟΥ̓ ἐιῖ8, Θέτις οὐ Χηθετ' ἐφετμέων Τ)εἰ5 αἵαὰ ποῖ 

7οΥσοὶ ἐμ δολιοδίϑ. 

986. ΤῊΘ ρϑιιῦνα ἔΟ]]ΟΒ ὙΘΙῸΒ ΒΡ. γηρ ἴο για, ἰθαα, αὐγθοὶ, 

88 ὃς Τενέδοι ἀνάσσεις (ΒΟ) ὡδὸο .ἀοϑὲ γε Τοηθᾶοβ, ὃς πάντων 
᾿Αργείων κρατέει υϑἷιο γυιΐῖθ5 αἰΐ ἐ6 Αγρῖυ68. 

986. οΙθ5 βιριιγίηρ βμΐηι688 δπα τὐατξ ἴακθ ὕῃ8 ρϑῃϊθνθ οἕ 

τηϑύθτίαὶ (979, 4). ὙΠΟΒ6 ταθϑληρ ἴο ἡἰ ἰαῖκθ [88 δοουβαῦνθ ΟΕ [86 
ὉΒιηρ ΗΠ]16α, δηα 86 ρσϑῃιῦζνθ ΟΥ̓ γιδύθυϊδὶ, 88 μένεος φρένες πίμπλαντο 

μῖ8 αἸαρῆγασην υὐα8 πἰοα εὐὐϊ, γασθ, κοῦροι κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο 

ἐΐ6 γψουηρ πυθη ἤρα ἐμα ουϊσίηις δοιοὶδ ἰο ἐδ δγίην υυἱξἦ, αἀὐτηΐο. 

᾿ς 9817. ΤῊΘ ΒΘΩΙΟνΘ τηϑῦ ἀθμποίθ ὑμαῦ ἔτσοτα στ] Ο ἢ δηνύηϊτιρ᾽ 15 
δοραγαϊοα οὐ αϊϑδέϊησιι8]6α (σ Θ 1 ν 8 οὗ βϑραταῦϊο): ἈΘηῸ6 10 15 868. 

ΔΙΕΌΘΥ ὙΘΓῸΒ τηϑϑηηρ γθηνοῦυθ, γαδίγαϊη, γοίθα86, ο6α86, Καϊϊ, αἸθαΥ, σΐυο 

μ, Θο., 88 λῆγ᾽ ἔριδος ὁ6α86 ὕγοτν 5776, πολέμου δ᾽ ἀποπαύεο δὶ 
γοραϊη ὕγοην τὐαῦ. Τῦ 185 δθα 4180 ἴο ἀθῃηούβ δοι7Ὸ6, ἃ.8 δεινὴ κλαγγὴ 
γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο α ἰοΥΥ νη οἰατια αΥΌ86 ὕγοηι ἐᾷ 8ἰϊυον θοιυ. 

988. ΤῊΘ ρϑῃϊῦνο ἔΟ]]ονγ8 ΘΓ 5 ΒΙΡΉ ἐγ Ιηρ δ Ρα88, ὃ6 ΤΉΤΟΥΊΟΥ 

0, 8:ια 4811 οὔμθιβ ΨῈΙΟῺ ἹΤΩΡΙΨ ἃ ΘΟΙΆΡΘΙΊΒΟη (993), 88 Κλυται- 

μ(ν)γήστρης προβέβουλα 1 ργθ εν (67) ἰο Οἰψέαθηι(ηι)θϑέγα, περὶ πάντων 

ἔμμεναι ἄλλων ἰο δε αδουθ αἰΐ οἰ θγ8, οὗ περὶ βουλὴν Δαναῶν ἐστε (γ οὐ) 

φρΐο βιγραβδ ἐδ ]δαηπααπ8 ὕπ οοιηϑ8οἰ. 

989. γοῸΒ οομρουμαᾶθα σ]ἢ 8. ῬΙΘΡΟΒΙΌΟΩ 816 οὔξθη. ξο]] ονσθα 
Ὀν {88 φϑῃϊῦνθ, ἃ8Β τὰ πολίων ἐξεπράθομεν ιτυπαϊ(ϑοθυ6}) 106 Ἰοοῖς ἃ 
δροιΐ ἤγουν ἐδ οκ68, περίσχεο παιδός ργοίΐθοξ ψΟΊΥ 80Ήι. 

990. ΤῊΘ ρϑῃϊῦνθ τᾶν ἀθποῖθ ὑϊπ|6 τ] 1 Οἢ δην ίηρ 
ἰδκ 68 Ὁ]406. 

991. Μὴν δ Ἰθο τ ϑ8 Κιηματθα 1 ΤῊΘΔΏΙΩΡ ΟἹΙ ἀρθυϊ γαῦϊο ᾧο 
γΟΙΡΒ ΜΈΙΟῺ ἕδκθ ὕμ6 ρϑηϊῦνο 8ῖ6 ἔρ]]ονοα Ὀν {86 ρϑῃϊθτθ 
(οὈ] ον). 

992. Μίδην δᾶνϑθιβ, ον ὑδοβα οἵ 9806, ἁπὰ ἔβοβθ ἀοεινθα 

ἔτοσα δα]θοςνοβ 1 Οἢ ἔα [}6 ρϑηϊῦνθ, ἅτ Θομβύσ θα τι {86 

ΒΘΕΙΕγ6, ἃ8 τηλόθι πάτρης ΚαΥ ἤγοηι ᾿εΥ παϊΐυο απ, πάροιθ᾽ αὐτοῖο ἴῃ 

γον οΥ ἢΐηι, λιμένος ἐντός τυὐϊξλιζη, ἐδ6 ΠαΥΟΥ. ᾿ 

993. Αα]θοῦνοθβ πα δᾶγνθιθβ᾽ οὗ [μ6 οοχαρασαῦνο ἄθρυθθ ἴδ ἢ} 6 
ΒΘηϊ νο (988), 1Π1658 ξο]]ονσθα ὉΥ ἡ ()ε) ἐΐατι, ἃ5 οὔ ἐθέν ἐστι χερείων 
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ΔΟΑΕΝΙΤΙΝΕ ΑΝῸ ῬΑΤΙΝΕ ΟΑΒΕΝ [994. 997 

8,6 ἴδ ποὶ ἐμ ΓΟ ΟΥ ἰοὸ ἤ6 7 (ἸῦΘΤΔΗν ποῖ τῦοῦ86 ἐδιαη), φέρτερός εἶμι 

σέθεν 1 ατὰὶ πυϊρτῖον ἰατν ψοι,, γλυκέων μέλιτος διυυθοίογ' ἐδαγι Ὠολιθη. 

994, α ποὺ 8ηα 8. ῬΑΙΌ]ΟΙ016 ποὺ οἱοβοὶν οομηῃθοῦθα στάτη- 

τη ϊο,.}}γ. {108 {86 τοϑὺ οὐ ὑ86 βθῃΐθποθ Τρ ΔΥ βίθηα ὈΥ ὑπθιηβθ]ν 68 
ἴῃ ὑμθ σϑηϊῦνθ. ὙΠῚ5 ΘομΒύγαοὕοη 18 041166 1ῃ6 σοηίξίυο αὐϑοϊειίθ. 

ἘΣΧΘΙΆΡΙΘ5 : αὐτοῦ κινηθέντος α8 {Π|6 σοᾶ γιουθᾶ, ἐμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ 

χθονὶ δερκομένοιο τ0]ι116 1 ἰζυ6 αγιᾶ Ἰοοῖς οὐδ ρολὶ ἐδι6 θαγίδ. ὅ868 1111. 

Ὀδέϊνο (δ86 

ΤΠπ6 ατθοὶς ἀδῦνθ τϑργθϑθηΐβ ὑβ6θ Θ81]18} οαθθ5 (6571): 
1) {886 ἀαΐζυα ῬΥΌΡΟΥ, ἀθηούπρ ἐὸ ΟΥ 70. ΜΪΘῊ βοιμθυμίηρ 18 ΟΥ 18 

αομθ. 2) {π6 Φρηϑβίγωριοηέαὶ (ἀαϊΐίυθ), ἀθηούηρ ὑγιδύγμηηθηΐ, Ἡυθαη8, 
ἠναπΉ 67, οανι86, ἀοοοηιραπῖηνθηί. 3) ὑδ8 ἰοοαξῖυο (ἀαϊῖυθ), ἀθηοῦϊῃρ 

»ίαορε τὐἤθγ δα ἐΐγιθ ὑὐθθη. 

995. ΤΠ 1ηαϊτθοῦ οὈ]θοῦ οὗ ἃ ἐτϑϑ ἴγ8 ὙΘΙῸ 18 ἴῃ ὑπ ἀδ ῖγθ, 88 

τήν οἱ πόρε Φοῖβος ᾿Απόλλων «τὐλιίοῖ, Ὀῆοοῦιβ Αροϊζο σγταπίοα ἐο }ιΐηι, 

πῶς τοι δώσουσι γέρας ἤοιὺ δ΄καϊ ἐῃοῳ σύν ψοὺ ἃ Ῥγΐζα ΟΥ̓ ΠΟΉΟΥ ὃ 

996. ΜΙΔΗΥ γ ΓὉ8 ΜΏΙΘ} 1ἢ ἘΣ ΡΊ 15} 816 ὑγϑηβιῦγ 6 816 ἸΠ ΥΘ 5101 ν 8 
ἴῃ ατϑϑκ δα ἴδ {πῃ6 ἀφῦνθ. ἘΠ νϑυῦβ οὐ [18 018,55 Δ.86 Τυϑ]}}Υ 

ὑπο886 τηθϑηϊηρ 86γυθ, δοηοέ, ἀε ον, αϑϑὶδὲ, γρίθαβα, οὔϑῃ, ἐγιιϑὲ, 

βαϊιϑ, ααυΐβο, οαλιογί, δτνὰ ΠΘΙΤ ΟΡΡΟΒΙῦ68; 81θοὸ ὑΠμιοβθ 81:6} γ]ὴρ 

αὔιι86, αἀπιοοῦ, δίαηιο, θυ, Κρϊοτι ἴγι658, Ποϑίϊ τυ, γορτοαοῖι, ἐπγοαΐδ, 

δέο., ἃ8 βασιλῆι χολωθείς ὑποογιϑθα, αἱ ἔδ)6 κῃ, οὐκ ᾿Ατρεΐδῃ ἥνδανε θυμῷ 

ἐξ ὠαϑ ποὶ γίοαδίπο ἰο ἐϊπ6 8βοῃ ΟΥΓἩἨ Αἴγοι8 ἦν ᾿ιϊ8 δομὶ, μή νύ τοι οὐ 

χραίσμῃ σκῆπτρον καὶ στέμμα θεοῖο ἰ681 {1.6 δοορίγο απᾶ ἐδ Πιἰϊοὶ 7 76 

σοα αναϊἷ {66 γτιοὲ, ἐπείθετο μύθῳ ἢ οδογεοᾶ 16 οογυγιαηα, μοὶ ἀρήξειν 

ἐο᾽ ἀο γα ηι6, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι τὐἰθη, 6 δοσογηθ8 θηγαρεα αἱ ἀπ 

ἐπ γον, ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε απ (1 5ἠιαϊ ἐμγοαΐθη, ψοῖι αϑ8 Κοϊΐουυα, μήνὶ 

᾿Αχαιοῖσιν σο)ξϊημ6 ἰο τασα ἀραϊπϑὲ ἔα Αοἠαθαλ8. 

997. Α ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ ὑΒ]ηρ' ἕο τ ο58 δανϑιηΐαθθ ΟἹ αἰβδαναμπύαρθ ἃ 

ὑμίπιρ' Θχἰβὺβ ΟΥ 18 ἀ0η8 18 Ῥαΐ Ἰῃ ὉΠ8 αδὔγα, 88 αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε 

κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε δαῖτα απὰᾶ τΐ πιαᾶδ ἐϊοηυδοῖνθ5 ἃ δοοίψ ΚΟΥ ἐἶ6 ἀοσϑ 

απᾶ α δαπφιοὶ ΤΟΥ 6 δίγοϊδ, παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαι διυιὲ Κγο6 ΚῸΥ τὴ6 γὺν 

᾿ οια, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ ἀοοοηυρίδϑ) ΚΟΥ Ὧι6 ἐ7υ8 ἀοδῖγο, ἡμῖν ἀπὸ 

λοιγὸν ἀμῦναι ἰο «ὐαγὰ οἢ" ἀοδέγιμοίίοτι ΚΟΥ ( 7) Ο)0) ιι8, καὶ δή μοι γέρας 

αὐτὸς ἀφαιρήσεσθαι ἀπειλεῖς απα γοι ἐξγοαίθη ἰο ἑαϊα αὐὐαν ΚῸΥ ( ΚΟ) 
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998.10051 ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

πυθ πιῃ! ὈΥΐχα ὁ.7͵ Ποηον, ᾿Αχιλλῆι μεθέμεν χόλον ἰ0 7ΌΥγοσο (ψΟΌΥΆ) ἀποοῦ 

7ΟΥ «Αογιλζιο5, σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ απᾶ 6 βἠουζα ἐδγοιο ἐν δαγιχιοὶ 

ἑηΐο οοη βιδίοτι ΚΟΥ͂ ι.5. 

998, ΤῊΘ ἀδθϊνθο Οὗ ᾿ηὐθγοϑῦ Οὐ σϑίθρθηθθο ἀθηούθβ [6 Ῥθύβοῃ ἴοὸ 
ὙΓΏΟΒ6 0886 8 δΒιαὐθτλθηῦ 15 Πτη1066. 

999. ΤῊ ἀδύγο σι εἰμί, γίγνομαι, ἃ γΘΥ5 ΟἿ ΒΙΧΏ118}᾽ τιθϑηϊηρ, 

ΤΥ ἀθηοῦθ [6 ῬΟβ56880}, ἃ8 τῶν δ᾽ ἄλλων ἅ μοι ἔστι παρὰ νηί διέ οὗ 

αἷΐ οἶδα υὐ]ιΐοῖ, αὐγὰ πυΐια δοϑίθ πῦρ 8], τώ οἱ ἔσαν κήρῦκε υὐἷνο τὐ6Υ6 

᾿ιὲβ ἕιοο πογαϊα8. 

000. ΤῊΘ ἀφίϊνο οἵ [86 ῬΘυβοηΔ] ῬΤΟΠΟσῺΒ οὔὔθη ἀθπούθα ἐμ 

ῬΟΒΒΘΒΒΟΙ, πιμβουῦ βασἢ ὙΘΙῸΒ 885 εἰμί, γίγνομαι, οὗο., 88 ὄσσε δέ οἱ 

πυρὶ ἐίκτην απὰ ᾿ιὴ8 ἔτσο 6168 106 78 ἴδ Πγ76, ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ τὰν 

ῬΥΐ26 οὗ ποϑποῦ ἰ8. σοΐηισ οἰβοιυΐογα, δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν ἀαπαὶ Π67 

δύ 685 σἰεαηιθοα ἐογγίθἶν. 

1001, ΤῊ ἀδύ!νο 15 ἀδθα δέου γΘ 5 τηθϑηϊηρ ἴο σίσα οοηυηναναϑ, 

ϑ)α ἴο ἐφαὰ ἔα τυαν 70, 858 νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ ᾿Αχαιῶν Ἴλιον εἴσω απᾶ Ϊ6 

ἰοα ἐδα τᾶν ΤΟΥ ἔΠι6 δ.ι8 ΟΥ ἐπα Δοϊασδαπ8 το ΤΎοΟΥ, Μυρμιδόνεσσι 

ἄνασσε γεῖῖο ἔα ΜυγηνϊαΟΊ8. 

1002. ΤῊΘ ἀδύϊγα ἕο] ]ονβ Βοῖὴθ γϑυ8] ὩΟΙλΒ 814 ΤΥ 8 760- 

. ἀἶνοβ δπα δάγϑογὸοβ οὐ Κἰπατθαᾶ ταϑϑηϊηρ τι ἢ σοὺ 5 ΒΘ ἢ ἴα {Π6 
ἀαύνο, ἃ8 τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσί ουἱ 18 ἄθαῦ ἰο ψου ᾿ιοατί, οὔ τί μοι 

αἴτιοί εἰσιν ἐπον αγὸ ἵγν οῸ τοῖδα διαγηιαῦίο ἑοιυαγαἃ Ἠν6, ἔχθιστός μοί ἐσσι 
γου αὐ πιοϑβὲ Παξοξωϊ ο ἢν6, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν 8ἴηι.6 ἢ τῦὰϑ θποοεα- 

ἄγ δα} ἰο ᾿ιεἶπι, χαλεποί τοι ἔσονται ἐΐοψ τηοῖϊί δ6 (00) παγὰ ΤΟΥ γουι, 

ἵλαος ἔσσεται ἡμῖν ἢ τυἱϊξ δὲ ργορίξίοιϑ ἱοισαγα τι8. 

1008, ΤῊ6 ἀδύϊνο 15 αϑρα αὔξοι 411 τουβ ΒΙρ.  γ]ὴρ᾽ {ρθγ)658, ΟΥ 

μγἰίζοη688, ασγοογιθηΐ, αἰδαρτγαθηνθγιέ, τγυΐογν, ΟΥ ἀρΡυγοασῖ, ἃ8 νυκτὶ 

ἐοικώς {6 πηΐο πῖσἰέ, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ ἐίκτην αν ᾿ιὶ8 Θγ 68 τ0676 ζἰϊ06 

μγυΐο ΠΥ6, οὐ σοίποτε ἶσον ἔχω γέρας ἨΘΌΟΘΥ ἢαυθ 1 ἃ τγΐζο ΟΥ̓ ΠΟΙΟΥ͂ δοιαὶ 
ἴο ψονυι(γ8), ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν {6 τὐγυΐο ἐἶια ἐηνηνογία 8. 

1004. ΤΊιΘ ἀαύϊνα ἔο]]Ονγ5. Τα γϑΡ 5. ΘΟ ρου μαθα ὙΧ10]Ὶ ἐν, σύν. 

δια ἐπί, ἀμ! βοῖηθ Θοιλροιμαθα σι πρός, παρά, περί, δια ὑπό, ἃ5 

αὐτοῖσι βέλος ἐφϊείς μεγιο α ἀαγέ υροτι ἐζθηι, ὃς ᾿Αργείοισι κήδε’ ἐφῆ- 

κεν τοῖο ῬΥΟιΟ]ι βουγοιῖῦβ ρον {16 Αγρίυο8, νηυσὶ παρήμενος 51{{ϊπ0 

δοδῖι6 {}ι6 87].ἴ08, σοί γε παρέζετο 87,6 βαὲ ἀουση, δοδία ψοιι, οἱ συμφράσ- 
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ῬΑΤΙΨῈ ΟΑΒΕ [1005--:1009 

σατο βουλὰς Θέτις ΤΠ)οἐ5 ἀουϊδοα ρίαπιδ υυἱΐϊ. ἀΐηιν, μητρὶ δ᾽ ἔγὼ παρά- 

φημι διέ 1 αὐἀυΐδε τὰν ηυοίιθν, ἐνῶρτο γέλος θεοῖσιν ἰαυολίοῦ αγόοϑθ 
αγυοηρ {6 σοῦϑ. 

. 1006. ΤῈ ἀδύϊνο 15 866 ἴο ἀδποῖθ οατι86, πα ΊΘΥ, ἡπθαΉ.8, ἰπιϑίγι- 

γιθηΐ, ἃιια ἀσέόπου, ἃ8 τἔσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν ναῦν ἐδ 

Ταπααπϑ8 αἴοηθ Κ᾽ τὴῷ θα 78 υὐἱξ]ι ἐμ ἀαγί8, ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν 

ἰ0 αϑδϑϊ5ὲ ευἱξΐ, τὐοτὰ8 απὰ Παηαᾶδ, ὑπερπολίησι τώχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ 

ὃν ᾿ιῖβ (ἰ66α 8 9.7 αγγοσαποθ ἢ6 «υἱϊὲ 8βοοῃὶ ἰο86 ἢι18 ἰϊΐδ, μηδὲ ξίφος ἕλκεο 

χειρί απα ἄο γιοὺ σογιέζηνια ἐο ἀἄγαιυ ψοιι}" ϑιρογα υὐἱέδι γον παρά, ἔπεσιν 

ὀνείδισον γουϊΐα Πυΐγα, υὐἱέ]ι. τυογ 8," χερσὶ οὐ μαχήσομαι [τυ ποὲ Πρ]ι 

70 τυ λαγᾶξ, κὔδεϊ γαίων᾽ γο)οϊοϊηρ ἦν ᾿ι18 σἰογν, τῷ σὲ κακῇ αἴσῃ τέ- 

κον ἐμογοίοῦα 1 δογ6 ψοὺ ἰο ατι ουἱΐ ἰοί, τὴν βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρων τυδογὰὶ 

ἐπιοῳ ἰοοῖς αἱσαρ ὃν υἱοίογιοα ασαύὴ δὲ [ιΐ8 τοῖ!]ϊ, μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο ἐλιον 

αρρεαξδοὰ ἐδα σοα εὐἷΐ, ηνυιδῖο απὰ ἀαποΐησ, λάβε γούνων σκαιῇ 516 

δοίφρα ἢι18 ηυ668 υὐἱά]ν ἤ6 7 ἐ6 }ξ (Ππαπ ), τοὶ κεφαλῇ κατανεύσομαι 1 8ἰιναϊἷ 

πο αϑϑοηΐ ἐο ψοι τὐὐί, τὴ Ποαα. 

θα, ΤῊΘ ἀδίϊγα 15 αϑοᾶ ο ἀθμοίθ [μ8 οἰτοιχηβίδηοθ, οὐ ὑμδΐ 

ὉΥ͂ ΏΙΟΒ ἃ ὑδίηρ᾽ ΟΥ ὭΘΙΒΟΏ 15 Δοθοιηρϑηϊθαᾶ. π6 ἀδύϊνα οὗ οἱτ- 

οαπηβίδη66 18 Ἰηοβῦ ΘΟΒΊΤΉΟΙ 1 ΔῈ δδίσϑοῦ ΟΥ 861] -ρβύταοῦ πχοτᾶϑ, 
8.4 15 οἴΐθη 866 ὕο ΘΧῬΥΘ5Β [86 ΤΘΆΒΟ0Π. ΟἹ᾽ ΟΟΟΆ510:. σοὶ ἅμ᾽ ἑσπό- 

βῥεθα ττὐ αοροοηραπῳ ψοιι, οἵ οἱ ἅμα τράφεν ἠδὲ γένοντο 10]}0 τ70676 ὑτοᾶ 

απὰ δον εὐ ἴηι, ἑκάστῳ δῶμα  φαιστος ποίησεν ἰδυΐῃσιν πραπίδεσσιν 

Ἡορλαδδβένι8 γυαᾶδ α ἤοηῖθ Κ07. θαοἶ, τοὐέϊ, συυπίης γυΐ, τίς σφωε ἔριδι 

ξυνέηκε; ᾿τὗἢο ὕγουρ]ιὲ {686 το ἱοροίδιογ ἴῃ βἐγ [8 ὃ 

1007. ΤΠ6 ἀδύϊνα 185 αϑοᾶ τι νου 8 βρη γίηρ ὕο δὸ «τοι, Κοῖ- 

ἴουυ, 7οἵηι, ἀοὙ6ε, δα {ἶπ6, ἢολὲ, βέγῖυθ, ἐγιυιδί, δ6 ριοθαβθα, δι ΟσοδΒ]0Ὲ- 

4110 ψι ἢ ὑμ086 τη θϑηϊηρ᾽ ἴο δ πα ἴο αδομηα, ἃ8 οὐκ ᾿Ατρείδῃ ἥνδανε 

ἐξ τὐαϑ8 πο ρἰοαβῖπο ἴο ἐδ 801. Ο} Δἴγοιιβ, καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί απὰ 

ἐᾷ «ο]ιαοαη8 ἐγιιδὲ ἦγ ᾿ΐην, ἀνδράσιν μάχεσθαι ἰο Πρ]ιξ εὐὐτ, ἤλθηι, καρ- 

τίστοις ἐμάχοντο ἔΐαῃ βου] υοὐξ, ἐλ γιϊσ] ϊοδὲ, ἐριζέμεναι βασιλῆι ἰο 

δίγίυο «ὐἱξ]ι {6 ζίηρ, οὔ τοι μαχήσομαι 7 εὐἱϊΐ πο πο] οὐἱ!]ν ψοῦι. 

1008. ΤῊΘ ἀδίϊνγο 15 υϑθα ἴο ἀθποίθ 8 ἀρϑιηύ, αἰΐου. ὑΠ6 ρϑβ 
6868, ῬΑΙ ΙΘΆ]Δ ιν {Π6 ροτῖθοῦ δα Ρ] ρου θοῦ οὐ ὑπ Ῥρᾶββῖγϑ. 

1009, ΤΊ ἀδύϊνο σι οὐ ψιύμοτυῦ ἃ ῬΙΘΡΟΒΙ ΟῺ 18 864 ο ἀθηοῦθ 

[86 ρδοθ ΨΈΘΙΘ 81 ϑοίϊοῃ ἰᾶκ68 ρ]80θ. [ὖ 18 α868 οὗ τοσηβ δπᾶ 
οουηὐσ]θ5, 086 σγοαῦ αἸγ]510}8 οὗ [88 ψοΙ]ᾶ, {86 ΟὨΙΘΥ ΒΡΆΘΓ 65 οἵ 
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1010.-1014] ἨΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

ϑούϊοῃ, οὗ [86 Ῥδτῦβ οὗ ἃ Ὀμπρ, οὐ οὗ 886 Βατηδῃ ὈΟΑΥ, δέου Βουὴθ 

γΘΡΌΒ ὑδαῦ ᾿Τ} 0} ἸΟΟΔΜΟΥ͂ ΟΥ̓ {1τη6, δηα ΦΡΌΘΥ ΒΟΥ 6 ψΘΥῸ5 οὗ τιούϊος 
ΜΏΘΙΘ 1718 ΒΒΟυ]α οχρθϑοῦ [η6 δοοιδαύϊννθ 1 ἃ. Ῥτθροβιθιου, ἃ8 οὐχ 

ἥνδανε θυμῷ ἐξ τυὰϑ ποὶ ρῥἰθαδίη ἴγι υἷ8 δοιΐ, τόξ᾽ ὦμοισιν ἔχων μαυΐηρ 
διῖβ δοῖυ ον ᾿υΐβ διομίάθνβ, τοῖσι δ᾽ ἀνέστη Κάλχᾶς απ Οαἴοθιαβ αΥο86 

αγιοηρ ἐδθηι, μὴ κλέπτε νόῳ ἀο ποΐ ρίαν ἐδι6 ἐξιλε  ἵ. γον ἢθαγέ, ἄμφω 
θυμῷ φιλέουσα ἰουΐπο δοίΐ, (ο} ἐι6η}) ἴπι ἤδὺ ᾿ιδαγέ, φρεσὶ θύει 6 γτασοθ8᾽ 

ἦγ) 8 γυϊιᾶ, ἥμενον κορυφῇ 86αἰοα «ροτ ἐἾι6 ϑιιηνηυΐί, μάχῃ Τρώεσσιν 

ἀρήγειν ἰο αϑϑ8ϊ8ὲ ἐδ 6 ΤΎΟ)αΠ8 ἴῃ δαϊίξίθ, δεκάτῃ δ᾽ ἀγορήνδε καλέσσατο 

λαὸν ᾿Αχιλλεύς διέ οτ ἐι6 ἑδπέΐ, (ἀν) «οἰϊ68 διηιγιοηιθα ἰδ 6 ροορίθ. 

ἰο ατὶ αϑ8οηιίψ, δωδεκάτῃ δ᾽ ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε διέ ογν ἐμ6 ἐιρος ἢ]ι 

(ἀαὉ}) ἢ6 εοἱϊί ἐογηιθ ἰο Οἴψηιριιβ, πολλὰς δὲ ψυχὰς ΓΑἰδι προΐαψεν απὰ 

βδθγιΐξ γιατ δομὶβ ἰοὸ Πασαβ, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν απᾶ ἀο ψουι 

»ίαοο ἐξ τι ψοιν ἤθαγί, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄνακτι απὰ {δον αγὰ ἑαϊοίηηο ῬΥγ68- 

θΘη8 ἰο ἐδ6 ἰογᾶὰ, κάππεσον ἐν Λήμνῳ (1 Κεἰ ἐγυῖο 1, Θηηγι058. 

1010. ΤῺ αἀδύϊνα 15 υϑϑα ἴο ἀδποίθ 1ὴ δῦ ραυύου]αν Ῥοϊμῦ ΟΥ 
γϑϑρθοῦ βοτηθυμιμρ' ἰ5 ὕσαθ, ἃ5 ὃ γὰρ βί οὗ πατρὸς ἀμείνων 7Ὸ7Υ ἢ 8 

δοίζον ἴηι βίγοησί, ἐΐνατι 1υἷ8 οιση, Κα]ιοΥ. ΟἿ, 1014, 

Αοουδβαΐῖνο ὕδβα 

1011, ΤΠ ἀϊτϑοῦ οὈ]θοῦ οὗ ἃ ὑτϑιιβιθχνθ ψ Ὁ 18 ἴῃ [86 δοοιβθνθ 
0886, 88 νοῦσον ὦρσε 16 γοιιϑεά ἃ ρίασιιθ, Χρύσην ἠτίμασεν 6 αἀϊββοη- 

ογϑᾶὰ Οἤγυ868, λυσόμενος θύγατρα ἰο γαπδοην ᾿νὲ8 οὔτι ἀαμο]έογ, φέρων 
ἄποινα δοαγίηρ᾽ ΤαΉ,ϑοηι8, στέμματ᾽ ἔχων μαυΐηπρ Πἰἰοί8, ἐλίσσετο ᾿Αχαιούς 

λα Κορὲ οπέγοαϊξζίηπο ἐδ6 «ομαθαΉ 8. 

1012, ΑῊνΥ ὙΘΓῸ ὍἜΏΟΒΘ ΤαΘϑῃληρ᾽ ῬΘΙΙΏ1Β ΤῊΔῪ ὅθ! 6 8Π ΔΟΘΌ ΒΑΕ 

ΟΥ̓ οορῃϑύθ ἔοσυμι, οὐ θαυϊναϊθηῦ ταθϑῖηρ. Π15 158 661164 {86 ὁο9- 

παΐα δοσαβαῦννο, 854 τηϑῦ ΟΠ] 1 ὑΤϑ 51 1786 8.8 0716}} ἃ8 ὑταη810178 
γΘΙΌΒ, ἃ8 εἶπας ἔπος γον ανθ βροκθη α τυογὰ, δδὸν ἐλθέμεναι ἐο σο (οη) 

α 7ομγΉθῳ, ἔπος τ᾽ ἔφατο απ 8.6 δϑροῖζθ ᾧα τοογὰ. 

1018, Τὴ σου β ἔπος, μῦθος, δ)χἃ ἔργον ὙὙ1ῸΠ ῬΤΟΠΟΙΏΒ ΟΥ 8Ἴ60- 
Ὦγ68 816 δῦ {ϊτη65 ρυϑοῦοα}]ν ϑαυϊγαίθηῦ ὕο [86 πθαΐθυ οὔ {Π6 ρῥτο- 

ΠΟῸΠ ΟΥ 8Δἀ]θοῦν τι ποὰυῦ [η6886 νγοτάᾶβ, ἃ8 εἴ σοι πᾶν ἔργον ὑπείξομαι 
{1 διαϊὶ γίοϊα ἐο ψοῖν ἔτη θυθτῳ ηιαΐίογ. 

1014, Αη δοουβαύῦνο τοϑύσιουηρ ὕΠπ6 ἔοτοθ οὗ 086 νϑὰ ὅο ἃ φῬατί, 

ομασγδοῦθυ, αὐδὶῦν, οὐ αὐτὶ ραύθα οἵ ὕπ6 β ]θοῦ τηδὺ ξ0]]οΟῦν ΤΉ8ῺΡ 
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ῬΑΤΙΨΕῈ ΑΝῸ ΑΟΟΥΒΑΤΙΥΕ ΟΑΒΕΒ [1015.1020 

γΘΙῸΒ ὑμαὺ τὸ ᾿ῃὐτϑηβι νθ οὐ τϑῆθχίγ ἴῃ τηθϑαῃΐηρ, ΤῊ Ϊ5 ἰ8 [88 
αοοιδαϊίυε ο ἐξα ρατγὲ αδοίοα, ΟΥ ἀὐοοιιδαΐίυς ΟΥ̓ βϑρθο οαζίοη,, ϑαχα Τηδῦ 

8,180 ΘΟΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ ἃ ΠΟΌΠ, 8} 8] οἴν, ΟΥ θυ Θὴ 8. Ἅὕ7ΠΟ]6 βθῃΐθῃοθ, 88 

πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς διυὐ}-[οοἱθα «ο)ιυ1165 (1106 7811} Δολίϊ 65 δυυΐ υυἱτῇ 

γοϑρθοὶ ἰο Ἶνῖ8 [6ο{), χωόμενος κἢρ Θηγαρεα ἴηι μοατί, οὔ ἐθέν ἐστι χερείων, 

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν οὔτ᾽ ἄρ φρένας οὐδέ τι ἔργα 5716 ἐ8 γτιοί ΤΉ ΓΟΥΊΟΥ ἰο ΠΟΥ, 

πο ΠΟΥ ἴῃ, διιϊα ἩΟΥ δοανῃ ΠΟΥ͂ ἀϊἱδροδιξίοηι, ἩΟΥ͂ ψοῖ ἴηι ἀσοοτηρ 8], ηχθγιἔ8. 

1016. ΤΊιο δοουϑαῦνα 185 υ86α ἴο ἀθῃοίθ χα θηὺ οὐ {1108 ΟἹ 5080, 

ἃ8 πᾶν δ᾽ ἦμαρ φερόμην απᾶ αἷΐ ἀαν ἰοηρ 1 Κεἰϊ, πρόπαν ἦμαρ δαίνυντο 

ἐΐ6 Ποῖα ἀαν ἐμ γουρῖι ἐθοῃ Τδαϑδίεα, ἀκέων δὴν ἧστο ᾿)6 8αΐ δϊϊθηιξ ἃ ἰοπσ 

ἐΐηγ6. ᾿ 

1016, ΤῊΘ δοουβαίίνα ἀδροηάθηξ ρου 81) οὐηϊ θα γοι 0110 78 

ἐπ6 δᾶγθιῃβ οἵ βθαυὶηρ νή, 8ἃη6 μά, ἃ8 μὰ ᾿Απόλλωνα ὃψ 4οϊϊο ! 

ναὶ μὰ τόδε σκῆπτρον ψ6α, ὃψῳ ἐ}ι18 δοθρίγε! (977) 

1017. ΤῊΘ νϑυῦ8 εἶπον δῃηᾷ αὐδάω, Δηἃ ΙΠΟΥΘ ΟἾΘη ὑπ6ὶ: οοτη- 

Ῥουηᾶϑβ, ΤΩΔῪ ἰδ 6 ἃῃ δοοιβαῦνθ οἵ ὕΠ8 Ῥϑύβοῃ δα αγθββθαᾶ, 88 άλ- 
χαντα προσέειπεν 6 αὐάδγε58θα, Οαἰολιαϑβ, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον ΠΟΥ αἰὰ 

ἐλου δα απγέμίης ἐο ᾿ἴην. 

1018. ΤῊΘ δοουβδῦν τπ8ὺ Ὀ6 864 οὗ Π6 Ῥ6ῖβοῃ δρουῦ ΒΟ 8, 

την 18 ἐοία, Κγουῦτι, ἐμοιοῆξ, ΟΥ ργουτασα: 

1) ΤῊΘ ῬΘυύβοὴ οὐ ἐῃίηρ 15 ὑτθαίθα ἃ8 ὕπ6 ὑμ1ηρ β81ἃ οὐ πο ΨΗ, 

διηἃ ποῦ ΤΩΘΙΘΙΥ 88 ΒΡΟΚΘῊ ΟΥ Κπόνψῃ δρουΐ, ἃ8 οὐδ᾽ ἢ ν ᾿Αγαμέμνονα 
εἴπης πο ουθη 1 ψοι δῃομία βὰν «ἀσαπιθηνιολι. 

2) ΤΏΘ τ] ομρ]ϑοῦ οἵ 0}68 νι 18 ἃ ἔδοῦ Θχρυβϑβθα ὈΥ͂ 8 ἸἸτυλ Πρ 
ΟἸαιδα οὐ Ψοτά. 

1019. ὙΥοταάβ ἀδηοίπρ [86 ροδ] 816 ἴῃ 88 δοουϑδῦϊνν δου νου Ὁ8 

οὗ τυοὐΐοῃ, 88 ὅν κεν ἵκωμαι τροΉ, τυϊιοπι(βοθυ67) 1 πυαΐ οοηι6, κνίση δ᾽ 
οὐρανὸν ἵκεν απὰ {6 ϑβαῦογ τυθηΐ ἴο μθαύυθη, ἔρχεσθον κλισίην ᾿Αχιλῆος 

00 ἴο ἔδι6 δαγτγαο(β) ο7 «ΔΑ ο)υλ 168. 

1020. ΤῊΘ ο]]ονίηρ ΟἸ88865 οὐ νϑι 8 τ} 6 οοῃβίσυ θα ΣΙ} 

ὕγχο ϑοο Βα ν 68: 

1) ΨοΙΌΒ οὗ αδζίηπο, ἐθαοσίηρ, γορυϊπαίηρ, ἀοηναπαύι, οἰοξιῖγρ,, υὐυ- 

οἰοιμΐηρ, ἀοργίυϊζησ, δινὰ ἑαϊοῖηι αὐυα, 8.5 ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηίδα Φοῖ- 

βος ᾿Απόλλων Τἤοοσδι8 Αροϊϊο ἰ8 ἀοργίυϊηρ ηι6 οὗἹἩ ΟΠ γυ8θϊ8, μήτε σὺ 

τόνδ᾽ ἀποαίρεο κούρην ΠΟΥ 0 ψου; ἀορΥῖυο ᾿ΐην ο ἐ)ι6 γιαϊαθηι. 
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1021. 1025] ἨΟΜΈΒΙΟ ΟἈΕΕΚ 

2) 68 οἵ παριΐηρ, οἰιοοδίηρ, αγρροϊηϊηρ, πναϊίπρ, ἐϊιϊη Εἴη, 

γοσαγαϊΐηρ, ἀὰ [Π6 116, 88 αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε 

δαῖτα ατἰὰ πιαᾶς ἐδιθηγιδοῖυθβ ὦ ϑοοΐν 707 (16 ἄυφβ απὰ α δωλιψιιοὶ ΚΟΥ 

{π6 δὲγάδβ, ὃν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ἄνδρες δέ τε πάντες Αἰγαίωνα τυ]ιοηι 

{6 σοᾶδβ οαἰξ Βτίαγοιίίβ, διιξ αἰ πιθηι (οαϊδ) Δοραθοη. 

9) 608 τῃϑϑῃϊηρ 0 ἀο ατψίϊηρ ἰο ΟΥ βαῃ ατιμε)η οΓ α ῬοΥϑολι. 

1021, ΤῊΘ δοοαβαῦϊνθ Ἰη80 ἀθηοῦθ 81} οὈ͵]θοῦ ὑγὮ10}} 15 αἴϑοίθα ὈΥ 

81. ϑούϊοῃ, δη ἃ Βθοοῃᾷ δοσαβεαύνο οὗ 088 Ῥδι 1688} πὶ δ θουθα 

ΤΗΔΥ 6 δα ἀρᾷ (αοοιϊιβαξένο οΓ ἐδ τὐἢοίς απαὶ Ῥαγί), 88 τί δέ σε φρένας 

ἕκετο πένθος ; διέ υὐ]ιαΐ σγίο ῦ ἢα8. οογα προτὶ γοῦν ἵπι μοι δαγὶ 3 περὶ 

γάρ ῥά ἑ χαλκὸς ἔλεψεν φύλλα τε καὶ φλοιόν {116 ῬΤοΉ26 ἦα 58 δίγίρροα τὶ 

ΟΥ̓ ἰθαυα68 πα ϑαγῖς τουπα αϑοιί. ΝΌΤΕ, ---- δογηθ ψου]α ΟἸΔΒΒΙγ {Π6 

ϑοοαβαῦίνα οὗ 0815 Ἰαδῦ ββῃύθμοθ ἀπᾶθυ 1020 Ρουθ, 

Ψοοαίίνο ὕδβο 

1022. ΤῊΘ νοοϑῦϊγο, ἢ οὐ ψιῃοὰπὺ ὦ, 15 ἀδθα 1ὴ Δα ΓΤ 5819 8, 

ῬΘΙΒΟῚ ΟἹ ὑμίπρ, 85 θεά σοαᾶ688.! ὦ ᾿Αχιλεῦ Ο «4ογιῖ1165 ! ̓Α τρείδαι 80}:5 
ΟΓ «Αἰγοιβ ! ΝΟΤΕ. ---- ΓΘ. ποιϊηϑῦννο 18 οὔθ 86 ἴον 86 νοο- 
δὔϊνο, 978, 8. 

ΑὉΤΕΟΤΙΥΕΒ 

1028. ΤῊΘ ρῬοβιθϊνθ οὗ δὴ. δα ]θοῦγΘ τῆδὺ ᾿πηΡ}Ὺ {1Ππὖ [86 αὐδ]1ῦγ 
Ἰπαϊοαῖθα 18 ποῦ Ἰὼ ὑἢ 6 ῬΥΟΡΘΙῚ ῬΤΟΡΟΣΌΙΟΣ ΤῸ 66 ῬΡΌΡΡΟΒΘ ὑηᾶθ. 

ὀοὨϑιἀθυδύϊοῃ, ἃ8 μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μὔύθους εἰδήσειν᾽ χαλεποί 

τοι ἔσονται (ὅΟ ποΐ ἢορ6 1Ὸὸ ποι αἷδ πῃ ρίαπβ; ἱμδν υὐἱϊ δ6 ἰοο παγὰ 

ΤΟΥ γοὺ ([ο ἀπάοτβίαπα). 

1024. ΤῊΘ οοτηριαίῦνα δηα βαρου]αῦίνο θηαϊηρδ οὗ δα͵θοῦλνββ 

816 ΟΥ̓͂Θἢ ϑιῃρ]ουθα ΤΆ ΥΘ]Ὺ ἴο ἀθποίθ δὴ ἀμ 8} 10 ΠἸΡῺ ἄθρτθα οὗ 

[86 χυδ!ῦγ 5βἰραϊηθα, ψιθμουῦ ΔΠΥ ἰᾶθα, οὗὨ δοιηρδβο Ὀοίηρ' 1}- 
γοϊνρά. 

1025. Ατὶι δα]θοῦϊνθ ἀρυθθ5 ψ 1 105 ΠΟῸΏ ἴῃ ΚΘΠΘΙ, ΠΌΤ ΘΙ, πᾶ 

0886, Ὀαὺ ποῦ ΔΙΎγΑΥΒ 10). ΌΤΤΙΆ, ΒΠ06. Π6ΥῪ τηδὺ ὈΘ]οηρ ἰο ἀϊογθηῦ 
αΘΟΙ ΘΒ: 0:8, ἃ8. νοῦσος κακή αὐ ουϊΐ ρίασιιθ, ΓΆΘΥΘ νοῦσος, ΑἸΠΠΟΌΡῊ 
ἔδυ] ηΐη 6, 15 ΟἿ {Π6 βθοομῃᾷ αἀθοϊθηβίοι 8η4 648 1ῃ τος. ΤῊ] τὰϊθ 

ΔΡῬ]165 αἰ8ὸ ὕο 8 )]θοῦγθ ῬΙΌΠΟ.ΏΒ 86 ΡΔΙΌ161Ρ168, ἃ5 μῦρζ ἄλγεα 
σον γυ.6855 τῦ068, πολλᾶς δ᾽ ἰφθέμους ψυχὰς ΓΑιδι προΐαψεν απὰ 8θηξ ναΉ 

υναίϊταγιέ δοιιίδ ἐο ΗΠαᾶδ68, διαστήτην ἐρίσαντε {1686 ἔτυο βοραταΐοα αεΤ᾽ 
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ΔΡΌΟΕΟΤΙΨΈΞ, ΡΒΟΝΟΌΝΕΒ [1026-1029 

ἐμόν μαὰ ψμαγγοίοα, δῖος ᾿Αχιλλεύς σοαϊῖμα Αολ 65, ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας 

16 σαηιθ το {16 διυ ἢ 8].108, θεοὶ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐι6 σοῦδ τ}.0 

μανο Οἰψηιρίαῃ, ᾿ιοΉι68. 

1026. ὙΥΈΏΘη το θυυϊηρ το ἕτσο, [6 Ῥ].18) δηα [86 ἀυδ] ἃτ6 ἔγθϑὶν 
Ἰπ θυ μβαηρθα (979, 5), ἃ8. δύο γενεαί ἔωο φοηεγαΐξίοηβ, τὼ δ᾽ αὐτὼ 
μάρτυροι ἔστων πα ἐΐι686 ἔτυο ἐϊιθηυνδοῖυ 68 ὃ6 εὐἱΐηι685868. 

1027, λΑῃ δα͵θοῦινθ οὐ ἃ Ῥδυῦϊοιρ]6, ἀβα8}1ν ἹῸἢ [8 ῬΤΟΠΟΌΏ 
δ, ἦ, τό, γᾶ 6 δορὰ 5 5 ΔΉ ΙΘΙΥ ἃ5 ἃ ΠΟΙ, 88 τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ 
ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα δοίΪι τυμαὶϊ 18, τὐλαὶ εὐἱϊΐ δε, απνὰ ἱιαΐ ἤα8 δθθη 

δέῦογε, τὰ κακά {656 οαἰαηιυϊθ8, 8ιι6]) οαἰαηυιο8 (1084). 

ΡΕΟΝΟΥΝΘΒ 

1028, ΤΠ6 Ῥιοποιῃ ὁ, ἣ, τό. --- ΤΉΘΤΘ ἃ16 ὕτϑα ομἹθῦ 865 Οἵ 086 

ῬΓΙΤΟΠΟΏΏ, ὃ, ἧ, τό: 

1) Α58 δὴ ἱπάθρομάθηῦ ἀϑπιοηβύταθινθ (δἃ γα ῬΘΙΒΟΙΔ]) ῬὉτο- 
ΠΟΌΏ, τηϑϑηϊηρ ἐἰι18, ἐἰαΐ, 1.6, 81.0, ἐϊ. ΤῊΙΒ 15 105 ΟΤΙΡΊ ΗΔ] 86, δηα 

88 οἿθ τηοϑῦ ΘΟΙΏΙΙΟΙΙΥ͂ τηϑῦ ψιἢ 1π ἨΌΤΊΘΙ, 88 ὁ νοῦσον ὦρσε ἢὶ6 
γοιιϑο α ρίασιι6, τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα ᾿Ατρεΐδης ἐδ 80η) ΟΥ̓ 

«Αΐροι8 αἀἰδῃοπονοα ἐιαΐ (ιυυοὶ -ἰργχουυι) ΟἼ ῳ868, ἰδ6 ργἱθδί, τὴν δ᾽ ἐγὼ 
οὐ λύσω δὶ 1 υὐἱΐϊ ποὶ Κγ66 ἢ 67}, ἔδεισεν δ᾽ ὃ γέρων απᾶ ἐπαὶ οἷά για 

- εατοά. 

2) ΑΒ δὴ 8Δυ.}1018 Ῥγόρϑυν βρϑακίῃρ (“0868 ἢ), ὑμαῦ 18, τλοαϊγτηρ 

Δα τη κιὴρ ἀρἤηιῖθ ἃ σα, θαὉ οῦ Ων ηΡ᾽ ΔΩ ῬΑ ΙΟ] 8} ἀΘΙηο - 

βύσαθινθ ἔοστοθ. ΤῊ1Β 15 108 ΟΥ̓] ΔΎ 186 1 Οτθοὶς θα ἩΟΠΊΘΙ. 

3) ΑΒ. ἃ τ ὶδῦννθ ῬτΟΠΟΌΙ,, ἃ8 τὸν τέκε Λητώ τοΐοτυ ΤΓιρῖο θογο, τώ 
οἱ ἔσαν κήρυῦκε τὸ 10607γ6 ἢιῖ8 ἕο Πιογαϊ8, τήν μοι δόσαν υἷες ᾿Αχαιῶν 

τυἰοην ἐἶι6 80Ή}8 ΟΥ̓ ἔδι6 Αἀο]ιαθαη8 φαῦθ οὐιΐο Ἠ16. 

ΝρτΕ.--- ΜΙδᾺΥ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙΒ ἴΔ ΠΟΙΏΘΙ ὙὙΠ1ΟῺ ἀτο ὑσαμβὶαὐθα ᾿πΐο Επιρ- 
1158 ὈΥ 088 τϑϊαύϊν Ῥσοποῦσ ἴῃ ἃ Βα θοταϊμαῦθ οἰδαβθ 8661) ὕο ἢᾶνθ Ὀ66Ὲ 
οοὅταϊηδία οτἱρῖμδ)}}]γν. ΤῊῸὰΒ ὕπ6 Ῥσοόμοῦμ (ὃ, ἧ, τό) πὶ ὑμ686 Ἰαβὺ ἔῆτθο 

ΒΘ ὔΘΠ688 ΤΏΔΥ Ὑ76}] Πᾶν Ὀ66ῃ ὑβοιρ}ῦ οὗ ἃ8 ἀθιομβύταιίινθ ψΊΌ ἀϑυπάθθοηι 

ταῦμου ὕῆϑη ἃ8 το αὐϊνο, 1118-1114. 

1029. Α5 δι ᾿παθροπαθηῖξ ὈΥΟΠΟῺᾺΠ 1 ἢ85 ὕχο Υ81}} 1868: 
1) Τῦ 156. “τϑϑυμηρῦνο," ὑπῶῦ 15, 1Ὁ τϑῆθυβ ὕο βοιῃθίίηρ δ᾽τθδαν 

τηΘ ]οηΘα, Χρύσην ἠτίμασεν, ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας ἰι6 αἀϊϑ)ιοπογοα 

ΟἼγυ568, ΚΟΥ 6 οαηιο ἰο {116 διυὶ 815. 
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1030-1040] ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΘΕΕΕΚ 

2) 1Ὁ τρϑκοβ ἃ οοῃύταβῦ, ἀϑΌΔ ΠΥ 10 ΟΟΥΩ ΙΔ ΙΟΠΒ, 5.0}. ἃ8 ὃ μὲν 

ον. ὃ δέ, πα ΟΥΠΘΥ γοταβ  Ώ1ΟῺ ἢ610 ἴο ρὶνθ [818 οϑοῦ. 

1080. ὁ μὲν... ὁ δέ δῃὰ οἱ μὲν. .. οἱ δέ ἃτο ἔγϑαποηίγ αϑοᾶ 

ἴο οοπ ταβῦ Ῥοΐὰ ἀσἤπιύθ δηα 1πΠα οῇἤμηῦθ ῬΘΙΒΟΠΒ 8ηα ὑμΊηρ8. 

1031. Τὺβ 886 τι δὴ δανθυβαύνθ Ῥασῦ]016 σθηθταγ, Ὀαὺ ποῦ 
Δ΄ ΎΒ, ΤΆΤ ΚΒ ἃ οὔδηρθ Οὗ βυ]θοῦ, ἃ8 ὃ δέ δέ ἐΐι6 οἶον. 

. 1032, ΤῊΘ τι88 οὗ ὅ, ἧ, τό ἃ8 Δ δτῦϊ016 ῃ85 θυ θυ 8.0 1561ι ἔΤΌΤΩ 

τὖῦβ ΘΙ] ογιηθηῦ 8ἃ8 8π Ἰπαθρθησθηῦ Ῥτομοῦῃ, ἔο!]ονγθα ὈΥ ἃ ποῦῃ 

10 ΔΡῬΟΒΙΌΊΟΙ,, ἃ8 ἡ δ᾽ ἀέκουσα ἅμα τοῖσι γυνὴ κίεν διιὶ 8.6 τοθηΐ ιὐἱξλι 
ἔλθη ασαϊΐηδὲ μόν εὐἱ!ῖί, 1.6. ἐδι6 τὐοηνᾶη, ΨΏΘΥΘ. γυνή 15 δΔααρα 88 81 
αἰ ουπουρῦ ἔοι 086 588 οἵ ρτϑαῦθι ἀθῆηϊ θη 688. 

1038, Ξο 4180 1ὖ Τὺ 561 γ)6 ἴο 1πὐοάσοθ 8. ΠΘῸῪ ῬΘΥΒΟΙ,, [ἢ 0815 
68.368 δι 10] ραύϊηρ ὑμ86 ποῦμι, ἃ5 αὐτὰρ ὁ μήνιε νηυσὶ παρήμενος διογενὴς 

. Πηλῆος υἱὸς πόδας ὠκὺς ᾿Αχιλλεύς διιὲ ὅδ Κορὲ γασίπο α8 ἢ6 δαὲ δοδῖα 6 

ἔι6 δμιῖρ8, ἀἰά ἐπι6 Ζαυι8- γι 801, 9} εΐθιι8, ἔἴι6 ϑιυ1}}-}οοἱοα «4 ο]ι11168. 

1034. ὙΥ 1 {86 δα͵]θοῦνθ οὐ Ῥαυί!ο10}16 1Ὁ 18 οὔξθῃ 868 88 8 

Βυ δίδη γθ, 85 τὸ πλεῖον ἐπ|6 ΟΥ̓ΘαΐΟΥ Ῥατί, τὰ κακά ἐΐ686 οαϊαηυϊξίο8, 
διιο}) οαἰαηυϊ 65 (1027). 

1036. Τὸ 15 4180 υϑροαὰ ψιὺ ὑμ6 πϑυΐθυ δοουβδῦννθ, ΒΙΠΡΊΌΪΔΙ ΟΥ 

ῬΙΌΤΑΙ, ΟἹ [Π6 8Δα]θοὔϊνθ 88 8ῃ δάνϑρ, ἃ8 τὰ πρῶτα αἱ ἢγϑβὲ (180--781). 

1036. Οἡ [π86 οὔμθον μαηᾶ, {Π6 Τρϑ800}1η6. ΟΥ ἔθυλίτσιθ ἢ 88 

δαν ΘΙ ΤΔῪ 6 υβθ6α Βυθρβίδη 1Υ6]γ. 

1037. Νουηβ τι ἃ Ῥοββθββῖσθ φγόομοῦ ἰδ κα {86 8701616. ΟἸΪΥ͂ 

ὙΓΉΘΗ ΦΉΘΥ τοῖοι ἴο ἃ ἀθῆηϊῦθ ᾿πα]ν1 8), ἃ8 τὸ σὸν μένος ἐ{ι18 ΔΉΘΘΥ 
ΟΥ̓ γου7 8. 

1038. 1 υϑυδ}} μ885 ἃ ἀθιλομβύίταϊινθ ἔοτοθ, δπα 18 ΔΌΒΘΠΟΘ 

ἃ065 ποὺ τρᾶτκ ἃ Ποὰ 85 1 6 Βη116, ἃ5 μῆνιν ἄειδε, θεά, ἸΤηληιάδεω 

᾿Αχιλῆος δύηρ, σοαθ688, {7.6 αὐγαῖ, ΟΓ ἐι6 8οην Γ᾽ Ῥαίδυι8, 46}. }1168. 

1039. ΤῊΣ Ῥδγβοθδὶ ῬσοποΊΠ85. --- ᾿ΠΘ Ὠοτηϊηδύνθ οὗ [ἢ 6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ 

ῬΤΟΠΟΌΠΒ 15 αϑθα τηδ1}}}γ 01 ΘΙΆΡ 8518 ἀπ οομύταβῦ, ἃ8 σὺ δὲ σύνθεο 

δι ἀο γοι οομιδίαογυ. Τί 86 βυθδ]θοῦ 15. Ὁπμθταρῃδίο, 86. ῬΤΟΠΟΌΏ 

18. ἈΒΌΔΙΥ οὐ θᾶ, 85 ὧς ἔφατο ἐλιτι8 ἴλ6 8ρ0Ώ6. 

1040. ΤῊΘ ΟὈΪΙαυὰΘ οᾶ865 ΟΕ {π6 {811 ῬΘΙΒΟΏΔΙ ῬΙΟΠΟΙΏ 816 
ΘΉΘΡΒΟΣΙΟ, μα 15, ὑΠ6 Ὺ Βᾶνθ 8ὴ δηὐθοθαθηῦ ῬυΘυ]ΟΌ 5] ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂ 
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ΡΕΒΟΝΟΙΝΒ [1041- 1045 

ἴο ΨΏΙΟΒ ΤΠ6Υ τορι, τ ῃθ ἀπϑοοθηϊθα ; θαὺ ΒΘ 6 Υ 816 δοοθη ἰθᾷ 

πον ἢᾶνθ ὑΠ61} ΟΥἹΡΊΏ81 τοῆθχῖνθ 86, 88 ἀπὸ ἕο κάββαλεν υἱόν 5716 

μωγίοα ἈΘΥ 8όῃὰ ἔγοηυ Π67, καί οἱ πείθονται ᾿Αχαιοί απ ἐδ 6 “«Αο)ιαθαὴ8 
ἐγιιδί ἴηι Πιΐην. 

1041, Ῥειποπβέσγατίνεα ῬσΟΠΟΊΒΒ.--- ΤῊ6 ἀοιηοηδύγαυῦγθ ῬΤΟΠΟΊΏΒ 

ΘΥ6 ὑμ88 αΙΒ Πρ ]ΒΠΘΩ͂ : 

1) (ὃ) κεῖνος, ἡ, ο 15 αϑθα οἵ Βοτῃθίῃπρ᾽ Τουιοῦθ ἔτοτῃ [86 5.0 ΘΔ ΚΟΥ, 
2) ὃ, ἧ, τό ἀ1Π6Υ8. ἔσοχῃ οὗτος, (ἐ)κεῖνος, ὅδε, Θἴο., Ἰὴ ὑμαῦ 10 80.817 

ΤΊΔΥ ΚΒ ἃ. οοηὐταβὺ 1η οὈ]θοῦβ, θαὺ ἀοο5 ηοῦ αἸβυϊηρα 8 ὕΆΘΙῺ 88 

ΠΘῸ] 8: ἴδγ, ργθϑϑηῦ δ}. διρβθηῦ, δὗο, 
8) Τὴ6 οοτηρουπαβ οὗ ὅ, ἡ, τό 16 πβϑρᾶ οὐ βουπμουηϊηρ πθᾶ {Π6 

ΒΡΘΆ ΘΙ, ΟΥ οὗ βουηθῦῃληρ αϑϑοοϊαύθα τις Ὠ]Τη. 
4) οὗτος 15 αϑρὰ ΟΥ̓ Βοτηθίμιηρ ΜΏ1ΟΩ ἢ885 ὈΘΘη τηθη ]ομθα 8]- 

ΤΟΔΑ͂Υ, ΟΥ 6186 οὗ βοιηθύμϊηρ οὗ Ῥδυθα αν Ἰηὐοσθϑῦ ΟἹ ΘΟΠΟΘΥΙ ἴο 

[6 βΒθοοῃμᾶ ἀμνῶν: 

δ) ὁ, ἡ, τό 1πι δαδί οι ἕο Ῥαΐπρ ΘΙ ]οΥΘᾶ 85 ἃ τοί νθ 8η6 88 ὃ 

ῬΘΥΒΟΙ 81 ῬΤΟΒΟΊΙΣ 15 566 ὕο ΤΏ 7Ὲ ἃ Θοῃὐταϑῦ, 

6) αὐτός 1 411 108 04.565 ΤΘΡΈΌΪΔΥΙΥ ΤλΘ8Π5 8οζ7, Ὀαὺ αὖ ]168 ΤΗΔΥ 
ΤαΘ8} βαῆυθ; κὖ 15 ΤΟρᾳ]ΔΥ]ν 1 βῖνο δηα 15 αϑθα ΘβΡΘ0181}γΥ ὅο ὁ0- 

ἰταϑῦ ἃ Τῆ8 ΟΥ 8ῃ ορήθοῦ σιν οὗ ̓ 1688 ᾿τηροτύϑηῦ αἀθ8115, ἃ85 

οἸούδιηρ, ΘΔ ΡΟΏΒ, 8Πα ΔΡῬαΥΘΉΘ ΤΠ 668 ΟΥ̓ σΔΥ]ΟῸ 5 ΚΙΠΔ8. 

1042. Ῥοββθβδβῖνα Ῥσοποίιῃ8. -- ΓΘ ῬοΟΒΒΘθβῖγΘ ὈΤΟΠΟΌΠΒ 816 88 8, 
τα]θΘ αϊγεϊθηΐ ἴο 86 ροββθβϑῖνθ ρϑῃϊθνα οἵ ὑΠ6 ἘΊΒΗΙΡΙα, ῬΙΌΠΟΊΙ, 
οϑ παῖς ἐμός τ ΞΞ “παῖς ἐμοῦ. 

1048, ὙΠ6 Τηϊτοστορδίῖνα Ῥχσοποιη8. --- ΓΘ 1ηὐουτορδῦνο τίς, τί 

ωὐΐο 9 υὐ]υλο]ιῦ τὐπαΐ Ἰλ Ὀ6 ΘἸΠΘΥ βαρβίαητϊνθ οὐ δα͵θοϊνο, δηᾶ 

ΤΩΘΥ «(06 αϑθα ἴῃ οἰὕμον αἰτοῦ οὐ ᾿ηαϊσθοῦ απ ΘΒ01 08. 

1044, ἼΒ6 1πάἀεβηϊίε Ῥσοποιη. --- ΤῊΘ Ἰη6 6Π1)}116 τὶς, τὲ δοηγ6 (ΟΉ 6), 
βοηιθί]ιίηρ, αἸὉ (ΟἸ6), αἩ ΜΕ ]υΐγι τοὺ Ὅ6 δἰῦμου βυρβίϑη ιν οἱ 86- 
Ἰθοῦνθ, Ὀαὺ 15 ΒΟΙῃ ΘΟ Τη685 δἰσηοϑὺ ὑ86 θαπὶναϊθηὺ οὗ ὑμ6 ἘΠ ΡΊ1Βῃ 
1ηἀ ΘΗ 18 ἀτύϊο616, α(Ή), 85 τινὰ μάντιν ἐρείομεν ἰδὲ τι8 αϑ]0 αὶ 8667. 

1045. ἘοΙαεῖνα Ῥχοποίηδ. ---- ἃ το]αῦνα ἄρυθοβ τι 108. διύθορ- 

αἀρϑηῦ ἴῃ ροηᾶθυ δηα πατοσ, Ραὺ 105 οᾶ56. ἀρρθηᾶβ ροῦ {86 οοη- 

βύσούϊοη ΟὐἩ [μ6 οἰδαβα 1ῃθ ΜΨΏΙΟΗ 10 Βίθηα8, ἃ8 μῆνιν ἄειδε, ἣ ἄλγε᾽ 

ἔθηκεν ϑδῖἴηρ {16 τὐγαϊ ἢ υὐλιῖο]) φατιδθα, 068. 
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1046-1059] ΠΟΜΕΒΙΟ ΟΒΕΒΕΚ 

1046. ΤῊΘ δηϊθοραθηῦ οἵ 8 τϑ]αῦννα τδὺ 6 οὐ θα ἜΘ Ε 1 

68} ΘΘΒΠΥ͂ 6 ΒΌΡὈ]16α ἔτοσι Ὁῃ6 σοῃὐθχῦ, ΘΒΌΘΟΙΔΠΥ σΏΘΗ 1ὖ 18 

ἸἀΘΠη 106, ἃ5 λώιόν ἐστι δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι, ὅστις σέθεν ἀντίον εἴπῃ τὲ ἐ8 

δοέί6γ ἴο ἰαΐα αὐσαῃ ἐΐ6 σἱδ (ΟΥ̓ ἐϊαὶ πναη) τυποθυοῦ ϑρθαῖοδ ἀραϊηϑὲ 
γψοι. 

1047. ΤῊΘ δηὐθοθαθηῦ 15 ϑοιηθύϊηθρβ αὐϊτδοῦθα τηὔο {Π6 το]αῦϊνα 
Ο]ασδθθ. Τῦ [6 ΔΡΎΘΘΒ 11 ο886 Μ0 10} {16 τ ]ῦϊνϑ. 

ῬΡΕΕΡΟΘΒΙΤΙΟΝΘ 

1048. Μοϑῦ ῬΙΘΡΟΒΙΌΟΠ5 Ὑγ618 ΟἹ ρΡΊΏ81} 7 Θά ψ ΥὉ5 (ΘΒ 16 Ην 1008]), 

δα 816 οἵδθηῃ 80 βιπρ]ογϑᾶ 1 Ἡοιμθῦ (πιὺποὰῦὺ 0886), 88 ἐν δέ διιΐ 

ἐμαγοΐη, ὑπό δοίοιῦ, παρά ὃ ἢ8 5166. 

1049. ΤΏΘΥ 816 υϑοᾶ Ῥούῃ ψιῦ ποσΠ5 δηα γψοΙῸ5, αὖ 816 οὔθῃ 
βθρατζαῦθα ἔγοϊη 086 σοσαβ ὈΠΘΥ͂ ΤΟΥ͂, ΒΟΙΑΘΌΤα 65 ΓΟ] ηρ᾽ ὑμ θη. 

ΤῊΪ5 βθραταῦϊομ 1 ὕΠ 8 οα86 Οὗ Ὑϑυὺβ ἢᾶ8 ὉΘ61 ἸΠΟΟΙΤ ΘΟ πατηρά 
ἰηχθ5818 (τμῆσις ομμἔξη 9), 8 κρατερὸν ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν απᾶ ἢ θη)οϊγεα 

α 8ίθγη, οοηυθιαηπνα (ρον Ἰυΐγι), ΤΏΘΙΘ ἐπὶ 15 ὕο Ὀ6 ὕβϑιζθῃ τι ἔτελλεν 
8.5 Ῥατῦ οὗ {16 νϑυύθρᾷὶ 1468, καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθεν απαὶ ἀαγγν688 οαηνθ 

ΟΉν, ΏΘΙΘ ἐπί τυυϑὺ ὴ6 701 η66 σι ἦλθεν. 

1050. 0155 }18 010 ΡΙΘΡοβ [0 η5 ΤΘΡΌΪΑΥ]Υ ἤαγθ 86 ϑοσθῃηῦ οἡ 

ὉΠπ6 υἱθύτηα, Ὀαΐὺ 1π ὕνγο ὁ 865 ὑΠ6 0 ὕδ!κθ ὑῃ8 ϑοσθηῦ οἢ ὕη6 ρϑῃαυ]ῦ: 

1) θα 6. ἔο]]ονν ὕἢ86 ψοτα τιοαϊῆθα (γιῦ [86 δχοθρύϊοῃ 
οἵ ἀμφίς, ἀνά, ἀντί, διά), ἃ8 ᾧ ἔπι πολλὰ μόγησα 707 ιυὐδῖοῖ, 1 ὠπαᾶθγ- 

ιυθπὶ στοαὶ ἰοϊΐ, θιν᾽ ἔφ᾽ ἅλός ὠροῦν ἐΐ6 βἤῆογο ΟἹ ἢ 86α. 

2) ΒΘῃ ἃ Ῥυβθροβιθοη βίαμαβ ἕο 105861} σοτηρουμαθα σι ἃ 
ψ ΘΙ, 8.5. ἔνι, ἔπι, μέτα, πάρα, πέρι (411 σοηροπηῃα θα σ]} εἰμώ), ἀρὰ 

ἄνα ἕο [6 πη ρουϑῦνγο οἵ ἀνίστημι δίαπα τ! τ ! 

1051. ῬΙθροβιύίζοηβ 816 υϑ8α ψῦῃ ὑπ ρϑηϊῦνο, αἀδῦνο, δρᾶ 

ϑοσυϑαθνγθ Οα568; ΒΟΙῚ6. 816 8664 Ὑ10) 41} ὉΏΤΘΘ 68.565, Βογλ 6 πὶ 
ΟὨΒΥ͂ ὕνγο, Φηἃ 0116 ὙΓΙΌΒ ΟὨ]Υ͂ ΟΠΘ. 

1052. ΤΏΘΥ ἃ1ὲ υϑθα ἤο ΘΙΏΡΠ85126 ΟΥ ἴο ἀθῆμθ τόσο ΟἸΘΑΤ]Υ 
οοσύβαμι οα86 το] αὐΐουμβ. ΟἿ ὁουσϑθθ ὕῃ8 Ῥυθροβιῦοηβ ἅο ποῦ “ ρον- 

ΘΙῺ ᾽) [8686 ὁ8568, θα 086 ο4565 ἤακθ ὕΠ6 ῬΥΘροβι 88. 

1055. ΤῊΘ ροηϊθῖνα γι ῬΙΘΡΟΒΙΊΟΤΒ. ῬΥΙΤΩΘΤΙΥ ἀθηοίθβ ὑμαῦ 

ότι ΤΟ ἢ βοιαϑύμίπρ Ῥγοοθθᾶβ, ὕπ6 αἀϑύϊνθ ὑμδῦ ἔπ οὐ ὃν ΒΙΟᾺ 
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ΡΒΕΡΟΒΙΤΙΟΝΒ [1054- 1061 

ΒΟΥ Θ ΒΙ ΠΡ 18 ΟΥ 15 ἀο0η6, [86 δοοαβαύϊγθ ὑμαὺ ἐοιυαγα, οὐδ», αἴοτ, ΟΥ 
ρον ΤΠῚΟῊ ταούϊοη ΟΟΟΌΓΒ. 

1064. ΤΠ ῬΓΙΙΠΔΙΎ το]αὐϊομβ ΘΧΡΙΘΒβθα ΟΥ̓ ΡΙΘΡΟΒΙ 0.8 816 

[886 οὗ ρίαοο ἀπὰ ἐΐπιθ, Ὀὰὺ ὉΠΘΥ͂ ΤἸΏΔῪ ΘΧΡΤΙΘΒΒ οατ86, ογίρσίη,, ἀσθηον, 

σοηαήον, ΡΏγΡΟ86, δια σαυὶοὰβ οὔ 6} τ δ] 8, 

1055. ῬτΘροΒὶ ]ΟῺ5 α16 α8688 ἴπ ΤΟΙΙΏΙΠΡ σΟΙΩΡΟΙ ἃ γ6} 08, ἸΏΘΗΥ͂ 

ΟΥ 10}, ῥα οι]. ὕμοβθ οοιῃ ρουηαρα πὶ ἐν, ἐπί, Δ) σύν, 816 

οομϑύγα θα πιὰ [Π6 αἀϑύϊναρ. 

1056. ὙΠ {86 ρϑηϊῦιγο δ] 0 ὴ6 816 πι866 {π6 Το] Πρ : 

ἀντί Ἰηδύθοδα οὗ ἐκ (ἐξ) ουὖ οἵ, ἔΤΟΙῚ 

ἀπό οἿὮ, ἔτοχη, δύδΥ ἴσοόσα πρό Ὀοΐογθ 

1057. Απὰ {Π6 ΤΟ] ΤΙ Ρ᾽, ΠΟΤ 88 ἐπΊΡ,ΌΟΡΘΥ' ῬΤΘΡΟΒΙ 10Η8Β : 

ἄγχι ὨΘΔΥ, Ο]056 ν μεσσηγύς Ὀούνγθοῃ 

ἄνεν ψιὐποαῦὺ μέσφα απ 1] 

ἄντα, ἀντίον ορροϑῖῖεθ, ἴδοῖτῃσ νόσφι(ν) ἀρᾶτῦ ἔτοτὴ . 

ἀντικρύ δἰταϊρηῦ ὕο ὄπισθε(ν) (ἔτοτα) ὈΘμΙηα 

ἄψ Ὀφηϊπα πάλιν ὈΔΟΚ ἔΤΌΤΩ 

ἕνεκα (εἵνεκα) οὐ δοοοαῃῦ οἵ πάροιθε(ν) Ὀσίοχοα, ἴῃ ἔγομῦὺ οὗ 

ἕκητι ΟΥ̓ Ψ111] οἱ πρόσθε(ν) Ὀοΐοτα 

ἐκτός σιὐπουῦ τῆλε [81 ([τοτ) 
ἐντός ψ1ῦΠ1ν τηλόθι ἴα: (τοτὴ) 

ὑοῦ 6. τὶ ἢ ΒΘ ΎΘΙΆ] ΟὔΒΘΙΒ ποῦ 80 ΘΟΠΏΙΠΟΏ. 

1058. 10 ὑμ6 ἀδῦνθ δ]Ί0ὴη 6 ἃτθ υϑ86ᾶ: ἐν(ῶ, εἰν ἐπ, δῃα σύν 
(ξύν) εὐἷδι ὋΣ 

1059. 10 ὕη6 δοοαδβαύννα 8101186 816 υϑθᾶ εἰς (ἐς) ὑπέο, ἰο, -δὲ ἴο. 

1060. ὙΥ1Ὰ ὑμ6 ρσϑηλῦνο δα ϑοουβαῦγ8 816 866 : διά ἐλγοιοι 

οτν αφοοιηΐ οὗ, ὑπέρ οὐογ, ον δαί οἵ, υιἃ κατά ἄοιυτ, (ἐπ γοιι01.). 

1061. ΤῊΘ6 ΤΟΙ] πρ ἃτθ αϑοα ψιῦ ὕπ6 ρϑαλῦνο, ἀαύϊνα, δηα 
ϑοσαδβαῦϊνθ: 

ἀμφί διουμπᾶ, δροιυῦ, οὐ θούδῇ πσαρά Ὀροδβιᾶθ, 0 ῃ6 5146 οἱ, ἔτοτὴ 

5165. ὈΘβὶάβ. 
ἀνά (Ρ)0:, ἂρ ὑῃτοιρΉ, δἰ οηρ. περί δ΄Λου Πα, ΘΟΠΟΘΙ ΠΡ. 

ἐπί (Ρ)ο:, ἴο, ὑονγασα, αρδὶηϑῦ. πρός ἰονατα, ψἱΌῊ τοίθυθησθ ὕο. 

μετά 0}, δἴύου. ὑπό ὉΠαΘΙ, ὈΥ͂ τη 85 Οἵ. 
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1062.1072] ΗΠΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΘΥΎΝΤΑΧΣΧ ΟΕ ΤῊΕ ΕΕΒ 

1002. Α ὑτδῃβιυϊνθ νυ 18 Οὴ6 ὙΠΟΒ6 δούοη ραᾶ8868 ΟΥΘΥ͂ ἴο 8 

ΟὈ]θοῦ ἴῃ [86 δοοαβαῦνθ, ἃ8 μῆνιν ἄειδε 8ἴπ ἐδ ταί, ἐλίσσετο 

᾿Αχαιούς πε ἰορὲ θηἰγοαΐίης ἐι6 ΑοἸιαθαη8. 

1068, ΑἸ 1ὐγαηβιῦνθ ΘΙ 18 Οη6 ἜΈΟΒΘ αοίϊοη αοθ85 ἢοῦ Ρ888 

ΟΥ̓́ΔΕΙ ὑο 8 Οὐ] θοῦ, ἃ8 ἦλθε μι οαηλΕ. 

1064. Τὴ νοΡ 5 ψιῦ Ὀοΐὰ ἢγϑὺ μα βθοουα θη865 (Βτϑὺ δουϊϑῦ, 
ΒΘοοηα δοιϊβῦ, ἢτϑὺ ροσέθοῦ, ββοοηᾷ ρϑυϊθοῦ, οὐθ.), 088 βισϑῦ ὕβθῃβθ 185 
ἈΒΌΔΙΠΠΥ ὑσαηϑιϊνθ (οὔξθηῃ ὀδαδαύνο, 1069), [Π6 Βϑοομα 1 γϑη 5101 06. 

1066. Τ]6 δοῦσγ σοϊόθ ἀθιοῦθϑ ὑμ6 βαθή]θοῦ 85 φδούϊῃρ, ἃ5 νοῦσον 

ἀνὰ στρατὸν ὦρσε Πι6 κἱπαϊοα α ρίασιο ερ ἐμτουισῖι ἐ]ι6 οαην. 

1066. ΤῊ Ῥᾶββιγϑ γοῖοθ ἀθηῃηοῦθβ 868 Βα] θοῦ ἃ8 Ὀθῖῃρ' δοὺθαᾶ ΡΟΗ, 

8.8 Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή δυΐέ ἐ]ιε ιυϊἱΐ οΥ Ζδιι8 τῦα5 δοίης αοοοηιρ[ 5] 6, 

1067. Τὴ 86 τ2146]6 σψόϊοθ 088 ϑαρη]Ίθοῦ 185 Τθρσθϑθιίθα 88 δουϊηρ: 

1) ρον ἐδ}, ἃ8 πείθομαι 1 ρογϑιασία ηι}}56 1}. (οὔθ), φαίνομαι 

7 8ἤιοιυ γι βε 1} (αρρθα7). 

2) 707 ἐέδοι (ΘΠ θχῖν θυ), ἃ8 καλέομαι 7] οαἰΐ ΚΟΥ πιυϑ6ζ, διιμηηιοηι. 

9) ῃτὩῇῷον βοηνοίμίηρ δοϊογισίν ἰο ἐξβοζγ, ΟΥ ἐγν τὐ]ιϊοῖ, τὰ ἢα8 ἃ βρεοϊαΐ 

ὑγιογαϑί, ἃ5 λύομαι 7 ἰοοδ6 τι} οἵη, ΤαγϑοΉι. 

1008, Τὸ 15 οἴδθῃ αἸβτοα]ὺ ὕο αἀ]Β01 ΠΡ18}) 1] ὑταηβ᾽αύϊοιλ θοῦσγθθ.. 

[Π6 δούϊνβ δηᾶ τᾶ α]6, θαὺ ὑπ 6 φούϊομι οἵ {16 το α]6 αἰνγανβ 88 
ΒΟΙΏΘ ΤΘΥΘΙΘΠΟΘ, Οἱ ̓  ἀϊρθοῦ οὐ ἱπαϊγθοῦ, ὑο ὑῃ6 βαήθοῦ, ἀπμᾷ τΠ6 

Βα Ὀ]Θ οὐ Β85 81π| 1υὐοτθϑῦ 1}, ΟΥ 15 ἰθοϊθα ΟΥ̓ 088 δούϊοῃ. 

1069. δοῖῃμθ νϑυ 8 816 8θα αὖ ὕϊτὴ68 ἴῃ ἃ σαμδαξίνα 56:86, ὑπμαῦ 18, 
86 βα]θοῦ οϑ868 βογηθίῃϊηρ ὕο΄ Ὁ6. ἄοπμθ ΟΥ̓ Δποῦμ οι, 885 ἂν δ᾽ αὐτὴν 
Χρυσηίδα βήσομεν 16ὲ τι|5. οατι86 ΟἸψ8οῖ85 ἰο σο οὐ δοαγᾶ. 

1010. δοτηθυϊμηθβ ὕπηΠ6 ργϑϑϑηῦ ἤθῃβθ ᾿παϊοαῦθβ ὑμαὺ δὴ ϑοῦϊο 18 
ΟἾΪΥ αὐϊοηιρύθα ; {Π18 15 ο41164 ὉΠ 86 οοπαΐζἧυα Ῥγθβϑῃῦ, 88 ἀρνύμενος 
βύγιυϊηρ το υὐΐτι. 

1071, ὙΥΆΘη δι) δοῦν γϑὺῦ ὙΤΒ]ΟΒ ὕδθϑ ὕσσο δοθαβαύνϑβ (1020) 
ὈΘΟΟΙΏΘ68 Ῥάβ81γν6, ὑῃ6 δοοιαβαῦϊννθ οὗ {86 ἐδίηρ 18 τϑίδϊηθα, ὙγῈ116 ὑπ6 
ϑοσαβαύνθ οὗ {16 ρεζϑογυ Ὀθοοϊὰθϑ ὑῃ6 βα]θοῦ, ἃ5 ἀναιδείην ἐπιειμένε 
Ο ἑδου, οἰοίδιοα ἴγι 8) οἰ 6857ι688 1 

1012. ΤΠ6 ἴὍθῆ8θβ ἀθμποῦθ ἐΐηιθ οἱ δούϊοι πᾶ κύνα, οἵ δούϊοι, 
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ΒΥΚΤΑΧ ΟΕ ΤῊΝ ΨΈΒΒ, ΟΕΝΈΒΑΙ, [1078.1085 

1018. ΤῊΘ ὥτχηθ οἵ δούϊοι. 18 Ἰμαϊοαῦθα ὈΥ ὑμ6 ὕθηϑθβ ΟὨ]Υ ἴῃ ὑ86 
᾿Ἰηαϊοαῦϊνα. 

1074. ΤῊΘ ργϑϑϑῃῦ 185 ἀθῃούθα Ὀγ ὑπ Ῥυθϑϑηῦ ὕθηβθ, δα ὈΥ 86 
Ῥϑυ θοῦ. 

1018. ΤῈ6 ραβδὺ [18 ἡδμοῦθι ὈγΥ ὕμ6 πηρουϊθοῦ, δουϊϑὺ, δηᾶ 
ῬΙΡου ἔθου. ἘΠῸ6 ἔαῦαχθ 15 ἀθηούθα ΌὈΥ [Π6 ξαύΐαγα δπα ὑμ6 ἔαΐασθ 
Ῥου θοῦ. : 

1076. ΟΟμ Πυθα οΥ τορθαῦθα δούϊοῃ 18 ἀθῃούθα Ὅγ ὕ)86 Ῥσθβθιηῦ, 
086 ᾿ττρϑυ θοῦ, πα (οσοαβ1οη81γΥ.) [6 ἔαΐαχθ. 

1071. ΟοτηρΙοἰθα δούϊοι ἀθπουϊηρ᾽ 8 Ῥϑυτηδηθηῦ βίαϊθ 185 Ἰπαϊοαῖθα 

Ὁγ ὉἈ6}8 ρῬογθοῦ, ρα ρου θοῦ, ἀπα ἔαύασο ρου θοῦ, 

1018. Αοἴοι [Πδὖὺ ΒΙΤΆΡΙΥ ἤακοβ Ρ]866 185 Ἰμαϊοαίθα Ὀγ 0η6 δογιϑῦ 

8:5 (ΒοχηΘΌ1268) 086 ξαῦαΓ6. 

. 1079. ΤῊΘ τπηρουΐθοῦ ἀθηοΐθβ ὕΠ8 οοηθϊπυδηοθ οἵ δούϊοῃ 1ἢ ραϑὺ 

ὮτηΘ, Οὐβύογη ΤΥ ΟΥ Τορθαΐθα δούϊοῃ, 88 ἔλυον, .] ἰοοδθα, τῦὰϑ8 ἰοοϑίηρ, 

Κορὲ ἰοοδίηρ, τὰ ἀοοιιδίοηιθα ἐο ἰ00886. 

1080. ΤΠ 6 δουϊϑὺ ᾿πα]οδῦγο ἀθηοῦθϑ {Π6 Β1177016 ΟΘΟΌΤΥΘΙΟΘ οὗ 88 

ϑούϊοῃ 10 Ῥβὺ {]1η6, 88 ἔλυσα [1 ἰοοδοά, αϊα ἰοο86. 

1081. Πηοορέζυο αογ ἰδὲ : ΤῊΘ δοτιϑῦ οἵ νυ ῦβ ἀθηοῦτρ ἃ βἴαϊθ ΟἹ 8, 

ΘΟΠαΙ ΟΝ, ΟΣ ΘΟ ΠΘα Δούϊοῃ, αι }}]ν ἀθηοῦθθ 086 θαύσϑηοθ 1ηἴο 
[Π6 βίαϊθ, οὐ ὕπ6 Ὀθριβηΐηρ οἵ ὕμθ6 δούϊοῃ, 885 » ἐδάκρῦσε ἢι6 "7εἰ ἰο 
εὐθορίησ. 

1082. ΤῊΘ ϑογῖδὺ 15 οὔὔθηῃ 866 ὕο ΘΧΌΤΘΒ5 ἃ ρΡΌΠΘΙΘΙ ὑσαῦμ. Τῦ 18 

ὍΒΘη ο4116α ἃ σηοηυΐο Ὡου δῦ, δ 18 ΘΟΠΒΙΘΙΘΑ͂ 8, ῬΓΙΤΩΔΙΎῪ ὕθῃβθ, 8.8 

ὅς κε θεοῖς ἐπιπείβθηται, μάλα τ᾽ ἔκλυον αὐτοῦ τυΠοούυεῦ οὔου8 ἐδ6 σοάδ, 

ἤζην ἐΐϊιθυ οδρδοϊαϊᾳ ᾿θαν. 

1088. ΤΠὴ6 δαθυγθ οὐ] μα. ἀθηούθβ ὑμαῦ 85 δοῦϊομ 0011} [8 Κα 
Ὁ18οθ Ἰαῦου ; Ὀὰὺ ἸΏ ὺ ΘΧΡΙΘΒΒ ἀΘΒ118 ΟἹ ἃ ΘΟΙΩ͵ΤηΔΙΩ͂, 

1084. ΤΊΏΘ ρουΐθοῦ τορι] αἀθηούθβ ἃ βίαῦθ οὐ δἃ' Θοῃαϊ οι 

(αβυδν 8ἃ8 088 τϑϑα]ὺ οὐ οοῃῃρ]θῦθα ϑοῦ]ομ), δηΠἃ Βῃου]α 6 ὑγϑῃ8- 

Ἰαῖϊθα ὉΥ ὕμ8 ργϑβϑηΐ, ἃ8 προβέβουλα  ργεΕΥ, ἀμφιβέβηκας (0]}0Ὲ 
αοϑὲ Ῥγοϊξεοί. 

ΜΠ οΟαΒ 

1086. ΤῊΘ δᾶγνϑιβ ἄν δηα κέ(ν) 88 οὔνδοῃ 8θα ἴο αὐδ!γ ὉΠ 6 

τ ηρΡ ΟΥὨ Π6 τηοοῦϑβ ; ὑΠ6 0 8416 866 1ῃ ὕγχχο ΨΑΥΒ : 
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1086-1095] ΠΟΜΈΒΙΟ ΑΒΕΡΙ 

1) Τὰ ἱπάθρϑθηδθῃηῦύ οἰδιβθ8 ὕπΠ 6} ἃ1᾽6 βορὰ Ὑχὴῦ {π6 Βυ] ποίϊνο, 
{86 ορίδύϊνο, δα ταῦ ὑπὸ ραβύ δηἃ ξαΐατα ὑθη865 οἵ ὕ86 ᾿ηἀ]οαῦϊν ; 

ΔΗ 4180 σι ὑπ 6 ρδυῦ1601016 δια ἢ 1 ν6, μη ὉΠ6Υ σϑρυϑβοηῦ 
868 ᾿ηἀδροπαρηῦ 1πα]οαύγο δηα ορύδθϊνθ. 

2) Τὰ ἀορθηᾶθῃῦ οἰδαβθβ, βαδ}}ν τι ἢ 086 5] αποῦϊνο. 

1080. ΤΠ686 Δάν 808}}}7 σῖγα ἃ. ὑοθ ἢ οὗ ᾿παρβηϊύθηθϑβ ἴὸ 

0Π6 οἰαβθ 11. ἡγΒ10 1 ὕμΠΘν βίαμα. ὙΤΏΘΥ μᾶνθ θῸ δχϑοῦ θαυϊνα]οαῦ 
ἴῃ ἘΠ ΡΊ18., ὙΏΘῺ {ΠΟῪ ΔΡΡΘΆΙ ἴῃ ὉΠ6 ΘΟΠπΟ] 510. ΟΥἨἁ ΘΟ} 1 010118] 

Βθῃῦθῃοθβ, ὕΏΘΥ 816 ΒΌΆΔΙΠῪ ὑσαηβίαίθᾶ ὈΥ οοια, οὐ τοοτϊά, ἴα 

ἘΠΑΡΊ18}. ' 

1087. ΤῊΘ Β)] ποῦν σι ἢ ὕΠ686 δᾶγθιβ 185 αδοθᾶ δἰγηχοδῦ ὉΠ 6 
ΒΒΤῺΘ δἃ8 ὉΠ6 ξαϊγθ Ἰπα]οαῦγΘ, ΟΥ ὉΠ 6 Ῥούθη 14] ορίανο (1105). 

1088, ΤΉΘΥ 876 υϑθα 1ἢ 511}}0186 Βθῃ θη 65 8Π6α 11 ὕΠ6 ΘΡΟΙΟΒΙΒ 
(ΘΟ 61 510}) ΟὗὨἨ ΘΟΙΆΡΙΘΧ βθιὔθη 85. ὕο ΘΧΡΌΣΘΒΒ ΠΟ ΓΦ Ό]ΟΙ ΟΥ̓ ΟἸΤΟΌΤη- 
βύδ 065 ΟΥ ΘΟΠΑΙΠΙΟΏΒ. 

1089. ὙΠΘΥ ἃ16 ΤΘρῸ]ΑΥΙΥ ἔουπᾶ ἴῃ ὅ18] οἰδαδ865 ὑθξθυσίπρ ὅο {δ 6 
ξαύῃχο. 

1090. ΤΉΘΥ 816 ἀ808}}0 ἔουῃα ἴῃ ΟΟΠαΙ]Οη81 ΟἸδαβο8 ἴῃ ὑῃ6 

ορίαϊινο δα 1ὴ ὕμ6 βυρ]υμοῦνθ, ΘΠ ὕμ8 βονΘυηρ ΘΙ 18 
Ἑαύυτθ, ΟἹ 1π ἃ. τ ΟΟα ὙΤΏΙΟΘὮ 111}0}165 ξα υτ]ῦγ. 

1091, ΤΟΥ ἃῖθ ποὺ ΟἹ ΏΘΥΠΥ 868 1 οομάϊϊομδὶ, γο] ῦϊνο, 

λα θυ ροτϑ] οἰδβθθ8. τ] ὉῈ6᾽ ΒᾺ) οὔ) 6. ἸῺ ΘΟΙΩΡΔΙΡΊΒΟΏΒ 856 
Β11}1165, ΟἹ ὙΏΘΩ ΠΘΥ͂ ΤΟΙ͂Ο ἤο ϑυϑηῦβ Ψ1011 ΟΟΟα: τρθδίθα Ὁ οὐ ὐ 

αὖ δ 1Πα θῇ 16 ὕ11Π6, ΟΥ ΘΗ ὑΠΘΥ Το θυ ἤο βαυϊηρΒ ΜΨΏΙΟΗ Ὦδγθ 8 

ΘΘΠΘΙ8] ΔΡΡΙ]οΔΌ]οΙι. 

ΤΠπΠ6 Μοοᾶβ ἴῃ 51:1Ώ2}01]6 ϑϑηΐθποθβ 

ΤῊῈ ἹΝΡΕΡΕΝΘΕΝΈ ἹΝΡΙΟΘΑΤΙΝῈ ΨΙΥΠΟΥ ἄν ΟΕ κέ(ν) 

1092. ὙΥΠΒουὺ ἄν οΥἹ κέ(ν) ὕΠ6 Ἰπαϊοαύῦϊν τηοοᾶ ΒΙΤΔΘΙΥ βδύαῦθβ 8, 
ἕδοῦ, δἰ θι Ῥοβι ΠΤ ΘΙΥ ΟΥ πορϑύγθ]ν, Ἀ5Κ8 ἃ αὈἸΘΒΌΪΟΙ, ΟἹ Τη8, 68 81} 

ΘΧΟΙδτηδύ]Ο. 

1093. Απ υπαῦῥαίμα Ὁ]6 1811 ΏὩ1ΟῊ το ῖθυβ ἴο ὅη6 Ῥγθϑϑηῦ οὐ ἴο 

Ὅη6 ρᾶβὺ 18 Θχριθβϑβα Ὃγ ἃ ραϑὺ θηβθ οἵ [86 Ἰηδϊοαύνο ταῦ αἴθε 
(εἴθε), ΟΥ εἰ γάρ ; ἴῃ πθραῦγϑ 18 μή. 
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ΜΟΟΡΒ ΙΝ ΒΙΜΡΙΕ ΒΕΝΤΕΝΟΙΒ [1094.-.1104 

1094. ΤῸ ΘΧΡΓΙΘΒΒ 8η πηδύϊαϊηθ }]6 τ]ϑἢ, ὥφελον ομσῆ 185. αδθα 
ὙΠ Ὁ86 Ῥτοβοπὺ ᾿πῆηλῦνα ἴο ἀθποῦθ ρυθβθηῦ ὑϊτὴ6 δηα οομὑϊηποα 
Ραϑὺ δούϊομ, οὐ ψιῦῃ [86 Δονῖδὺ ᾿ηβηῖν ὕο ἀθποῦθ ραβῦ {ϊτη6, 

ΤῊΞΒ ΓΝΡΕΡΕΝΘΕΝΥ ΪΝΡΙΟΘΑΤΙΝΕ ΜΑΤῊ ἄν ΟΝ κέ(ν) 
᾿ 

1095. ΤῊ δουϊϑῦ (δα βοχηθύῦϊχηθβ ὑ8} 6 ἱτηρου θοῦ) Ἰπαϊοαύνγθ 15 
αιϑ6α ΨΙῈ ἄν οἱ κέ(ν) ἴο ἀϑῃοῦθ Ῥαβῦ ροββι 110, Ῥτο Δ 1, ΠΘ668- 

Β:Όγ, ΟΥ ἃ, οϑα  ]Ο00}8 βἰα θυ θηΐ. 

1096. ΤῊΘ ραϑὺ ὕθῃβθβ οἵ {16 Ἰπαϊοαῦνθ τηΔ ὺ Ὀ6 υϑοᾶὰ 10} ἄν 
ΟἹ κέ(ν) ἴο ἀθμῃοῦβ ἀῃ θ γ. 

1097. ἄν ΟΥ κέ(ν) τᾶ. θ6 αδ6ᾶ 108 ὑμ6 βαύατο ἰπάϊοοϊγο τι 
8, Θομα:ομδ) οἱ ΠΙτηἹὑ]πρ᾽ ΤΔΘΘΏ]ῺΡ, 

ΤῊΞ ΙΝΡΕΡΕΝΡΈΕΝΤ βυβυῦκΟΤΙΝΕ ΜΙΤΗΟΌΤ ἄν 0Ἑ κέ(ν) 

1098, ΤῊΘ βυδήυποῦνο ψιπουὺ ἄν ΟἹ κέ(ν) 18 υδθα ἴῃ ὑῃ8 ἢγϑὺ 
ῬΟΥΒΟῺ, Ὀτοβθηῦ δηᾶ δοχυϊϑύ, ὕο ΘΧΌ 685 ὦ ἀθβὶγθ Οὐ ἃ τϑαπθϑῦ (Π01- 

ἰθιθονΥ ΒᾺ Ὁ] πΟὐ]ν6), 88 τινὰ μάντιν ἐρείομεν ἰδὲ 1.8 ἀδς ΒΟΉ16 5667. 

1099. ΤῊΘ δοχίϑὺ βῃ ] ποῦν 15 αϑοὰ ἴῃ [π6 βθοομᾶ δηᾶ τᾶς 
ΠΕΥΒΘΠΕ (30: ΒΟΙΩΘΌΠΠΘΒ ἴῃ ὑπ6 Β180) σι μή ἴῃ ῬΡΟΒΙ ὈΙ ΤΊΟΙΙ5, ΓΝ 
μή σε κιχήω ἰδὲ Ἠϊθ » θοηλ6 τρουυ ψοις .. ᾿Υ ἧι ΤΣ πο τυ 

1100. ΤὮΘ ρτθβότις μᾶ δουῖδυ Βα] ποῦν ἃ 816 ἀπι ἴῃ ἱ ΕΝ 
ῬΘυβοη (ΤΆ ΓΕ]Υ π΄ 086 ὑμ1.) 1χ 6} Ὀθτδτγθ ααθδβυϊομβ 85 ὑο ψτῆδὺ 
Τηδ ὍΘ ἀοη0 ἀβυδηὐαθθουβ}ν ΟΥ̓ ψΊ Ῥτορυϊοῦγ. 

1101. Τμθ δι ΒΕ] ΠΟΌΥΘ 15 ἔγθα ΘΗΌΙ]Υ αϑθα 88 ἐδλδιν 16 δαυϊνὰ- 
Ἰθηῦ οἵ" ὕὉῃ6 ξαῦατα 1ηἀ]οῦγθ, δηα Το ἴθυβ ἴο βοιπ6 ἔαύατο θυθηῦ. 

ΤΌ 15. ἀϑαθ!ν αυ84]18 ἃ ὍΥ ἄν οἵ" κέ(ν), δῃᾷ [Π6 πορσαῦϊγθ 18 οὐ. 

ΤῊΞΒ ἹΝΡΕΡΕΝΡΕΝΤ ΟΡΤΑΤΙΥ͂Ε ΜΙΤΗΟΌΤ ἄν οἱ κέ(ν) 

1102. ΤῊΘ Ἰπάδθρϑπαθηὺ ορύδίινθ ιυπουὺ ἄν ΟἹ κέ(ν) 18 αϑϑα ἴο 
ΘΣΡΙΘΒΒ ἃ Ὑ]ΒὮ ὑπαῦ ΒΟΙΠΘὑΠ]ΠΡ᾽ ΤΠ μάρρθα, ἃ5 ὑμῖν θεοὶ δοῖεν παν 
ἐν 6 σοαϑβ φταγξ ἰο γόοιι. 

1103 ΤῊ ροὐθῃί!β!. ορίαϊίνο 106), ΕΤῚ τσ ΌΪΑΤΙΥ ὑδ 68 ἄν 

ΟΣ κέ(ν), 18 ΟὐοδΒ: Οη8}ν ἕο π]υπουὺ οἰ} 6Γ. 

᾿ς 1104, ΤῊΘ οραϊϊνθ 18 ΘΙΏΡΙΟΥΘα αὖ {πηθ8 ἴο ΘΧΌΥΘΒΒ 8. ΘΟΙΩ- 
Ἰη8η4, ἃ ΤΟαπθϑὺ, ΟΥ 831η σα δογίαϊοῃ, Ὀθίπρ' Ῥτϑοῦϊοα]ν Θαυϊναϊθπέ 

ἴο ὕμ6 ἱτηρθυδύϊγο. 

981 



1105--:1108] ἩΟΜΕΒΙΟ ΘΒΕΕΚ 

ΤΠῈ ΓΝΡΕΡΕΝΌΕΝΤ ΟΡΤΑΤΙΨΕ ὝΙΤΗ ἄν ΟΚ κέ(ν) 

1106. ὙΥΙ1Ὲ ἂν ὁτ κέ(ν) ὑμ6 ορίϑοινα 15. αβθα ὕο ΘχῬΓΘ55 ἃ ξαΐᾳτθ 

διούϊοι 85 ἀθροπάθηῦ ΡΟ᾿ ΟἸΤΟ δύ 065 ΟΥ ΟΟΠαἰΠ]Οη8. ΤῊ]Β 15 
4116. [86 ροέξογιίαϊ ορύαθνθ, ἃΠα 15 ἀδ08}}]ν ὕο Ὀ6. ὑγδηβαῦθα Ὃν 
ηυΐρῆξ, οουιϊά, τοουϊᾶ, οἷο. 

ΤΕΘ Ττρογδίῖνα 

1106. ΤῊΘ ᾿ἱτυρϑυαύνγθ ΘΧΡΥΘ858565 ἃ ΘΟΙΩΤΉΘηΔ, ΟΥ ἃ Γϑαιθϑῦ; ὑδ8 
ΟΘραῦγθ 15 μή. 

ΤῈ ΤηΠπ|τ|ν8 

1101. 1) ΤῊΘ ον ὕθηβθ5 Ὑ ΙΟῊ ΟΟΟῸΓΣ ἴῃ 6 ΠΗ Πγ6 ἃγθ {86 
Ῥτοϑοηῦ, Σαύατο, δουιδῦ, ρου θοῦ, θα ξαΐατο ρουξθοῦ, . ΤῊ 6. τα] α]6 

8. Ῥαββῖνθ ΑἸ ΘῚ 1η ἔοττα 1η ὉΠ 6 δουϊδϑὺ ΟὨΪΥ. ῖ 
2) Τὴ [868 Βα] ποῦϊγο, ορἑφογΥ6, τυ ροσαῦνγϑ, δΔηα 1 101γ6, Ὁ} 6 

ἴβθη865 ἅο ποῦ οὗ ὑῃοιλβθὶγϑδ ᾿ηπατοαῦθ θ11}16. 

9) ΤῊΘ ρῥυϑϑοῃῦ 1ὴ ὕμθβθ τποοᾶβ ἀθῃούθβ ἂμ δοῦοη ΒΙΤΊΡΙΥ 88 ᾿ 

οομθ]ηαθᾶ. 

4) ΤῊΘ δοτγῖϑὺ ἀθῃοῦθϑ δῃ ϑοῦϊ ἢ 5:ἸῊ 0]. 85 Ὀστουρὺ ὕο ρᾶ88. 

δ) ΤῈΘ ρογἝθοῦ ἀθηοῦθϑ δῇ. ϑούϊοη 5110}0}ν ἃ8 οοτα ]θύθα. 

6) ΤῊ βυδ]θοῦ οὗ δὴ ᾿ῃῆηϊῦτνο 15 βΌ8}}ν 1η ὑΠ86 ϑοοαβαῦντθ, 
Ῥαΐῦ τὴϑὺ Ὀ6 οταϊ θα θη 10 15 [86 5] 6οὺ οὗ {π6 Ἰοδᾶϊμῃρ' γ  Ό, ΟΥ 

5 αἸσϑοῦ ΟΥ ᾿πα]ϊτϑοῦ ομή]θοῦ. 

7) ΤῈ ᾿ηδηϊπν6ὸ τὴν 6 ὑμ6 βαθ]θοῦ οὗ ἃ ψ 61, ΘΒ 6014} 8 
ἸΤ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΟΏ6, ΟἹ ἐστίζ(ν). 

8) Τὸ πρᾶν Ὀ6 [86 ορ]ϑθοῦ οἵ ἃ γϑυ}), ΘΒ 6014] ν συ Ὸ8. Ἰπαϊοαύϊηρ 
γυΐδϑ]., σοπυγναπα, αατνΐοο, σοηιδοηέ, αἰξοηιρί, ἃ ὕ.6 11Κ6. 

9) ΤῈ Τπῆηϊϊνθ τὺ ἀορθῃα ἌΡΟΙ δα͵]θουινϑϑ ΟΣ Βα ρϑύθθινθϑ, 

ΘΒΡΘΟΙΘ1}ν ὕμοϑα ἀδηούηρ αὐίιέυ, γιέγν6585, ιοὐίηρηθ88, ΟΥἠ Ὠδτθ 8 

ΒΊΧΉ11ΔΤ' Τα ΘΘῃΪηρ 0 ὙΘΓῸ5 Ὑγ 8101. [αῖκθ ὑ8 6 ̓πβη]]γο (1107, 7). 
10) ΤΊΘ 1πΠη1ῦιγϑ 8150 ἸΘῪ ΘΧΡΤΘ55 ΡῬΌΓΤΡΟΒΘ ; ὕΠ6 ἩΘρδῦΥΘ 15 μή. 
11) ΤῺΘ Ἰῃβηϊθνθ 185 5604 4180 0 ΘΧΌΤΘΒΒ ἃ ΘΟΥΛΙμ8 4 ὙψιῸἢ ὑ86 

ΠΟΙΠΙΠΘῦγΘ οὗ ὉΠ6 ΒΘοΟμα ῬΘΙΒΟΏ; Οὐ τι 886 δοουδαύιγθ οἱ ὑῃθ 
μισὰ Ῥϑύβοῃ ἴον 86 ϑυθήθοῦ 1 Θχρυθϑβϑᾶ; ὑμ6 βιθρήθοῦ γῆϑυ ὉΘ 
οτηϊ θα. ΤΙ ὑῃ18 αϑᾶρθ 1 15 ὑ86 δαυἱναϊοηῦ οὗ ὑλ6 Ἰγα ΡΘΥΔΌΙΥΘ. 

Τῆς Ῥαδτσίοῖρίθ 

1108. ΤῊΘ ρῬδγύϊοιρ]8α 85 οὐἱν ὑπ ρεθβθηῦ, ἔαθατθ, δουιβῦ, Ῥ6Ὺ- 
ἔθοῦ, δῃὰ ξαΐατο ρουξϑθοῦ ἴθῃϑθβ. [ὑ 185. υϑϑρᾶ αὐζιρυῦ νον 85. τὶ 
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ΜΟΟῺΒ ΙΝ ΒΙΜΡΌΙΝ ΒΕΝΤΕΈΝΟΕΒ [1109-1113 

διαγθοῦϊγο ὅο τηοαιν ἃ ΠΟΌΏ, ΟἹ [Π6 ΠΟ ΤΏΔΥ 6 οταϊυ θα δηᾷ [68 
ῬθτῦϊΟ1 016 (αϑα8}}γ τι ἢ 06 ῬΤΟΠΟΆΗ, ὃ, ἣ, τό) Κη. 6 υϑθ68 88 ἃ 58}- 
βίδῃϊνο. 0} ῬΑΙΙΟ010165 πϑ88}}ν 1πα τοῦθ ὑ1τὴ6 Ῥτθβθηῦ, ραϑῦ, Οὐ 
ξαύατο το] ύνϑυ ὕο 086 ὕϊταθ οἵ {86 τηϑ]η συϑυ. 

ΝΟΤῈ 1. --- ΤῺ δογιδῦ ρϑυύιοῖθ]θ τὺ ἄθποῦθ στη θ Θομ ΘΙ ΡΟΤΔΘΟᾺΒ.. 

τὶ 086 δούϊομ οὗ ὑμ6 τηδῖτι γϑσ, 85 μειδήσᾶσα ἐδέξατο κύπελλον 51ι6 ἰοοῖ 
ἐδ σὼρ εὐἱξὰ ἃ 8η)16. 

ΝΟΤΕ 2.--- ΟΣ {ῃ6 οὔβον Βδηά, ὑπ ργθβδοηὺ ραυῦϊο1}0]6 ΤΩΔῪ ΘΧΌΥΘΒ5 ὈΙΤῊΘ 
Ῥσϑνίοαβ ἰο 0868 δούΐϊοη οἱ {86 τηδῖτι σύ, 8ἃ5 Χρυσηΐδα εἷσεν ἄγων ἰφαΐίπῃ 
ΟἸγ βοῖβ οαὶ ῥοατά ἂς 8εαἰοά Λότ. 

1109. ΤῊΘ Ῥϑυίλοῖ]6 πᾶν} ΘΣΡΙΘΒΒ: 
1) ΤΊγηθ, 88 τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετέφη ᾿Αχιλλεύς τὐπθι ἢ6 δαᾶ 

γίϑοῃ, αγιοπς ἐμθην «Δο)ιϊϊ65 αὐἀαγρδϑοᾷ ἐδθηι. 

2) ὕδαβδ. 
9) ΜϑΠΠΒΘΥ ΟΥ Τη68}8. 
4) Οομαλίοηῃ. 

δ) ῬΌΤΡΟΒΘ ΟΥ α651)8 (808}}Υ7 [86 ξαΐατθ Ρδ1101016), ἃ5 λῦσό- 

μενος θύγατρα (ἀοϑδιίτίη 0) ἰο γαηϑοηι ᾿εϊ8 οὐῦνν ἀμ ἶοΥ; μαχησόμενος 
(ἀοϑίγίηο) ἰο Πολέ, Κ07 ἐδ ρῬιῦΡοϑβ9 οὗ Πολέϊηῃρ. ᾿ 

6) ΟὐμοΘβ8Ί1 0, ἃ8 ἀλόχῳ περ ἐούσῃ θυθη, ἐϊιονι ἢ, γοὺ αγ ηῖν εἴα. 
7) Αὐϊοπαδηΐ ΟοἸΤοατηβύδηοθβ. 

1110. ΤῊ6 τοὶ οὔθ θιρ]οΥ8 ἃ ἀα δ ἢ  ΏΘΓΘ το 5ῃου]α 

86 ἃ τοΙαύννθ οἰδιβ6, ἃ8 θεοὶ ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ἐδ6 σοαδ υυἷνο 
λανο Οἰψηνρίαν, ᾿οηϊ68. 

1111. Α που ἃμᾶ 8 ρϑυγΌ]Ο1016, ποῦ ὁ0ἸΟ56}ν ὀοῃηηθοίθα σΎΘΙΉ ΤΉ })- 
0811γ ψιῦῃ ὑμ6 τοϑὺ οὐ [8 βθῃύθῃοθ, ΤηΔῪ 5 86 ΟΥ̓ [ΠΘΙΏΒ61γ 65 1 {Π6 
θη ϊῦϊνΘ 1 016 οΘοηβύγιοῦοη ΚΉΟΤΙ 85 0Π6 σους αὐϑοίιία. ὅθ 994. 

1112. ΤῊ15 οομδύσ οὕ. ΔΙΌΒΘ ἔγοιη [Π6 '86 οἵ [Π6 φϑῃϊθνθ 

ταοαϊῆοα ὉΥ͂ ἃ Ῥαγίιο1}016, ΏΘ τ ῃ6 σοηϊθϊνο 5 ἀθροπαάθηῦ ὌΡΟᾺ 

ΒΟ “ΟΙΩ͂ ἴῃ 086 τηϑίη οοημδβύχιουίοη Οὐ [ῃ6 βϑῃηΐθῃοθ, δη8 τ ΔΗ͂ 
Οδ568 816 ΟὉ ὕΠ6 Ῥογάθυ 11η6 θϑύνθθῃ ὑῆ6 δβοϊαῦθ 88 π0 ἀδθρϑμῃᾶ- 
Θηῦ ΘΟΠΒὑστ Οὐ] 8. 

ΟΟΜΡΟΝῸ ΒΕΝΤΈΝΟΕΘ 

1118, Αβυπᾶρίοῃ, ΟἹ 116 οχη βδίομ οἵ ΟΟὨ]αΠοὕομ 5. Ὀθύῦσθθῃ 1η66- 

Ῥοηαθηῦ β]θιμθηΐβ οἵ ἃ Βθῃΐθ 09, 15. οὔΐϑθῃ αβϑᾶ ὕο τηϑῦκ ᾿ἴνϑὶν δηᾶ 
Τϑ 1 ἀΘβουιρ ]0Ώ8. 
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1114 1124] ΗΟΜΕΕΙΟ ΟΒΒΕΚ 

1114, Ῥαταϊαχὶδ, Οὐ οοῦσηδίϊοι, σγὰβ οὔὔθηῃ θυ ρ] ογθα τ Θ 

οη6 ὍΟᾺ]α οχρϑοῦ ἃ Βυροσαϊηδῦθ οομηβίσαοθοη. 1028, πούθ. 

ΞΒΌΒΟΕΌΙΝΑΤΕ ΟΟΝΘΤΕΌΟΤΙΟΝΒ 

ῬΓΡΟΒΘ ΟἸδυδ65 

1115, ΟἸαυδοβ ΏΙΟΩ ἀθποῦθ ΡΌΤΡΟΒΘ οὐ ἤη4] οἰδϑβθβ 816 ἴπὔτο-. 
ἀυορα Υ [86 18] ΒΑΡ ΉΟΙΒΡ, ὡς, ὄπίπ)ως, “1 ὄφρα, ἕως : ὑμ6 Ὡθθ8- 

0} 8 15 μή. ᾿ 

1116. ῬΌΓΡΟΒΘ οΟἰδΌΒ65 ἴα κα {86 πὐδλμθ δὸ φὐῦθυ ρυϊτηατνν (816) 
ἴθη868, ὕμ86 ορύδυνα (οοοαβι θα} ]ν ὕμθ Βα] ποῦν 6) δέον βθοομᾶ- 
ΔΙῪ ὉΘΠΏΒΘΒ. 

1117. ΤΊ βυθ] ποῦν Βουλθύτωθβ ῥα ῖζθθ ἄν ΟΥ κέ(ν), ΘΒ ΌΘοΙ41}}Υ 
ὙΠῸ ὡς, ὄπίπ)ως, 8Δη6 ὄφρα. 

ΟὈ]Θοξ ΟἸδι565 

1118, ὙΠΟ ὕτο τοδ]η ὕγρ685 οἵ οὈ]θοῦ οἰδιβοβ 816: 
1) ΟΡήηθοῦ οἸδι8θβ ψψιῦ γο 85 οὗ δῇοστι, 
2) ΟΊ οὐ οἸαιβθθ ψ Ὁ νΘ 5 οἵ 681. 

1119. ὄπ(πγως (Βοταοῦϊτηθβ ὡς 8δηα ἵνα) 18 αβοᾶ ἴο ἰηὐτοᾶποθ οὈ]θοῦ 

ΟἸαῦβο5 Ὑ]ὰ νΘΙῸΒ οἵ οἤἴοτύ. ΤΏθθθ οἰδῦβοθ ἴα ὍὉ86 ξαΐαγα 
1 αϊ]οαῦνο δέου Ὀοῃ. ῬΥΙΙΔΥΎ 8116 ΒΘΟΟΠααΤΎ ὕθηβοβ (816). ΤῈΘ 

Ἀθραύϊνθ 18 μή. 

κλ8ο. ὙΥΙᾺ γοτῦβ οὗ οῇοτῦ οθήβοῦ οἰδιβ8β ταϑὺ ἰδῖκθ [86 δοῃ- 
“ὐτιαοίοι οὗ ρΌΓΡΟΒΘ οἸδβθβϑ, ψ νι ὄπ(π)ως δηᾶ {88 ΒΒ] πούϊνϑ ΟΥ 
ορύδονϑ. 

1121. 1 νουῦβ οἵ οδυύοι ἰδ δ δ τὸ οὈ͵θοῦ οδιβθθ ἰακθ ὑ86 
οομβύγ Οὔ] 0} ΟὗὨ οἰαιβθβ ΨΊῸ νΘΙῸ5 οὗ οἤἴογῦ οὐ ιῦ γ61}}5 Οὗ ἔθδγσ. 

1122. ὙΠῸ νοὺὴ8 οἵ οἴοσγῦ, ο͵ήθοῦ οἰδβθβ τῇδὺ ἴδ ὑπ 6 β0ὉὈ- 
Ταῃοῦνο τ] ἄν αΥοῚ ὅπ(π)ως, 66 ΒΟΙ ΘΌΤΩΘΒ Φ ῦου ὡς. 

1128. 1 γΘΙῸΒ τθδηῃϊηρ ἴο σοη δία οΥ, ρίαπ, ἰγν, ὍΒ6 Βα ]υπο- - 

ὑἶνθ τι} οὐ σι ουῦ κέν), οὐ [86 ορίαύινο 15 αϑϑθᾶ, ΤΉθ80 οὈή]θοῦ 
᾿ Οἷδαβ68 Ἃὁ ποῦ ἴδκ6 ὑ86 ξαύατο 1πα]οαῦϊνθ. 

1124 Τῆθ βυδ]ιυποῦνο, ορύθῦνο, οὐ ὑῃ6 ξαύατο 1παϊοαύνο, σιῦἢ 
ὄπί(π)ως (ὄπ(π)ως μή ἴῃ ὑμ6 Ὠθρθαῦνθ) ΤΔῪ ΦΟΠ]ΟῪ ὙΘΙῸΒ ΟὗὨ Μἷ711}1 ΟΥ 
ἀθβίτβ, ἰμϑύθαδ οἵ [88 ᾿πβηϊῖνθ 810 15. 88 ἀϑ08] οοηβύγαου ἢ 
Θέύου [ῃ686 ν 9105. 
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- ΒΌΟΒΟΒΌΙΝΑΤΕ ΟΟΝΘΤ ΒΟΟΤΙΟΝΒ [1125-1χ93 

ΟΒΈσΤτ ΟτἸαῦϑεβ ΑἘΤΕΒ ΕΕΒΒ ΟΕ ΒΈῈΛΕ 

1125. ὙΠ νοιὺβ οὗ θαυ, συ] ἢ του 00 ὑμ6 ξαΐατθ, ορ]ϑοῦ 

ΟἸαθβο8 μάν {86 β]α ποῦϊγο δδίθι ὈΥΪΤΩΔΤΥ ἴθη868, Δηα 86 ορῦδ- 
ὉΠ 718 (Βοτηθυϊτηθβ ὑμ6 Βα Ὁ] Οὔ 6) ΔΕΡΘΥ ΒΘΟΟΠάΔΡῪ ὕθμβ6β (816). 

1126, ὙΠ μή οἵ δὄπίπ)ως μή, ὕπ6 Βα 7 ποῦν οὐ ορίαυϊνθ τη Ὺ 

Ὀ6 ἀρᾷ ἰο ἱπᾶϊοαίθ ἃ ῬΡοββίὉ]86 οὐ]ϑθοὺ οὗ ἔα. ΤῈ δουὶδὺ β- 
7. Ποὔνθ ΤΏΔΥ ΤοῖρΡ ἤο ραβὺ {ϊ1η6, ἃ5 δέδοικα μή σε παρείπη 1 βαΥ̓ 
ἰ68ὲ 88:6 μα8 δεριῖοα ψοιι. 

1127. ΤῊ ᾿πα]ϊοαῦϊνθ πιῦἢ μή (μὴ οὐ ἴῃ [86 πορδῦϊνθ) 18 υβθα ἴο 

ΘΧΌΓΘΒΒ ἴθ81 ὙΏΪΟΗ ΤΘἤρθτΒ ὕο {88 Ῥχθβθῃῦ οἵ ραβῦ {ΐτηθ. ΤῊΒ 
ΔΟΙΙΒύῦ 15 Θιῃρ]οΥ θα ἴῃ {818 ΘΟ: ΒΌΓ ΟΌΊΟΗ. 

Οδι1541 ΟἸδι:568 

1128. Οδυ88] οἸδβθ8 8:6 1ἰὐτοαυπορθα ὈΥ ὅτι, ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε, ὅ,' 

ὅ τε, δπ(π)ότε, οὕνεκα, ὡς, δηα εὖτε. 

1129. δυ881] οἰδιβθβ  ΪῸ ἢ} ἀθπούθ ἃ ἔδοῦ τϑρα δ] Ὠᾶνθ 6 
1μα]οαύννο δέου Ῥούῃ ὈΥΙΤΊΔΙΤΎ 86 ΒΘΟΟΠΔΤΎ θη 868. 

1180. δ841] οἰδβθθ 10} ἀθηοῦθ δὴ δ]])δρθα οὐ ἃ ϑυρροβθα 

ΤΘΆΒ0. ἢᾶΥ6 0:6 ορίδῦιγο δἰῦθυ ΒΘΟΟΠ ἀΔΤΡῪ θη 868. 

ἘδδΌΙς ΟΙδιβθβ ((οπδθοιεῖνα (]δ568) 

1181. ΟἸαυβ868 οὗ τϑϑα]ῦ ἃ16 1ηὐτοάπορα ὈΥ γιοῦ τοτ8, ΒΟΙηΘ 

᾿ ΟΥ̓ [86 τηοϑῦ ΘΟΙΩΙΊΟῺ ὈΘΙὴΡ ὥστε, ὧς, οἷος, ὅσ(σνος. 

1132, ΤΠ686 ΟἸθυβθ8 ἸΩΔΥ ΘΙΏΡΙΟΥ Οἰὔμου 086 ᾿πΠυϊθνθ οὐ [ῃ8 

ΒΗΙϊΘ νου: 
1) ΤΠ ᾿πϑηϊθῖνο 15. αδ8θα ἴο Ἰηθ]οαῦθ 8 δηὐϊοϊ ραῦθα, πϑῦμτ8)], ΟΥ 

ῬΟΒΒ1016 τϑϑ]ῦ; 88 πϑραύθ 15 μή. 

2) θη μ8 δηϊΐθ νϑ]Ὸ 18 αϑθᾷ, ΔΠΥ ἔοσταῃ οὗ [6 811|016 
Βθῃΐθῃοθ Τὰϑ ὺ 6 Θιμρὶογθα. ἘΠῸ ᾿παϊοδῦνγψθ (ΘΒ ΘΟ} τη Ὁἢ6 
ΔΟΙ50) 18 088 ἴὈΙΙῚ τηοϑῦ ΘΟΙΏΣΩΟΗΪΥ π5θ64, ἀθηούπρ' ὑμ6 δούμδ) 

τοϑα]ῦ Οὗ 016 δούϊοῃ οἵ ὑῃ6 ῬΤΙΠΟΙΡ8] σοὺ; {86 πθραῦνγο 18 οὐ. 

Οοπάϊτίομ 4] Οἰδῦβθθ. . 

1138. Α οοπαϊδίομδ) Βθηῦθῃ 8 ΤΘΡΊ]ΔΤ]Υ ΟΟΠΒ1δ05 Οἵ ὕγγο ῬΥΪΠΟΙΡ8] 

Θ]θχηθηῦβ: 

1) ΤῊ οοπάϊθίοη, ἀθπηούϊπρ ἃ ΒΌΡΡΟΒθα οἵ αϑϑυτηβα (7) 6886, 

ΟΔ16α [Π6 ρτοϊαϑί8. ᾿ 
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1134. 1142] ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ 

2) ΤΠ6 δοποϊυβίοῃ, ἀθπούϊμρ σβδῦ ἕο] ]ονγβ 1Ὲ 086. σομαϊ 10}. 18 
Τ6 4126, ο8116α 0ῃ6 αροαοϑῖ8. 

1184, εἰ δΔηἃ αἱ ἃτ6 υϑοᾶ ἴο 1ὐτοά ποθ ΘΟΠαΙΠΟΏΔ) οἸδ865, ἴῃ 088 
1Ἰησ]οαῦϊνο δα ορία νθ. 
΄ 

1186. εἰ ἄν, εἰ (αἰ) κέ(ν), ἦν 816. 86 ἴἤο Ἰηὐτοάμποθ Θομ] [1008] 
οἰδαβθ8 πὶ [6 50 Ὀ] οὗν. 

1186, Τῇ [η8 ΟΘοπο] βίο ἄν ΟΥ κέ(ν) 15 ΘΙ] Ογϑα ψ]ῸΠ 0Π6 ορΐδ- 

ὑϊνθ ἴο ἱπαϊοαῦθ Ῥοββι 11, δα ] ἢ 0886 Ῥαβῦ ὕθηβθβ οἵ [88 1πᾶϊοᾶ- 
εἶνϑ ὅο ἱπάϊοαῦθ [6 ἀπε] Ἐ]]ταθηῦ οὗἉ [μ8 οοπα! θη, οΡ τρϑιθίοη. 

1137. ΤῊΘ ἡθρϑύϊνα οὗ ὅπ6 οομαϊύϊοῃ 15 μή; οἵ τὰ ΟΟΒΟ]ΒΙΟΙ 1ὖ 
16. οὐ ΘΗ {86 ΘΟΠΟΙ] αΒΊΟΙ 15 ΘΟΙΠΒΙαΘΙΘΩ͂ 8, ἔδοὺ 1 [86. Θοῃαϊϊοη Ῥ6 

{γ 06. 

1138. Ῥτοϑϑηῦ ὉΏσΘ8] οομαϊθοηδὶ ϑθηΐθηοοβ μανο εἰ ψΙΓ {88 

ογρύδυῦϊνα ἴῃ 886 οομαϊθίοῃ, ἃπα ἄν 108 {Π6 ορύϑυϊννα ἴῃ 086 οοῃ-᾿ 

Ο] ΒΙΊΟΤΙ. 

1139, Ῥαϑῦ ὑπτθῶὶ οομαϊθομδὶ βϑϑηΐθθοθθ ἤανθ ὑπ δουῖϑῦὺ ΟΥ 

᾿πηροτ θοῦ ᾿Ἰπαϊοαύϊννα ἴτὶ [π6 ΘΟΠαΙ ΠΟ, δηα 1 6 ΘΟΠΟ] ΒΙΟΙ. Οἱ ΠΟΥ 

88 δογὶβῦ ΟΥ πη ρουΐθοῦ ᾿πηαϊοαύῦννο τι ἄν ΟΥ κέ(ν), ΟΥΎ 16 φῬτχϑϑϑηῦ 
ΟΥ δοιῖϑῦ ορίϑυινθ ψιῦ ἄν οΥ κέ(ν). ἘΠ6 ᾿ροσθοῦ οὗ ὍΠΓΘα] ὁ0η- 

᾿ ΙδοΠ5 τϑρσθϑθηῦβ ραϑὺ ὑϊτῆθ. 

1140. Μοτθ νἱνια ξαῦατγθ οομα! ]οη8 Βᾶν: 
1) εἰ ἄν, ἦν χιῦ ὑμ6 Β δ] ποῦϊνϑ 1 ὕΠ8 οομαἼ 10}, Πα ἴπὶ ὉΠ6 ὁ0ῃ- 

ΟἸ αΒ10 ΟἰΠ Θ᾽ ὑμ6 Ταύαγα πα ]οαῦνθ ΟΥ ΒΟΙῚΘ ΟΥ̓ΘΙ Όστὴ ΘΙ ΥΩ Ρ 

ἴο αδγθ {11η6. ᾿ 

2) ΤῺ βυδ]αποῦνθ ψΊ κέ(ν) ἴῃ Ὀοδῃ ὀομα]ῦοη 86 ΘΟΠΟ]ΠΙ510Η. 
9) (Β616}γ) εἰ (αἰ), κέ(ίν) ψιῦ 16 Ταύαγθ ἴῃ ὕΠ6 οοπαϊ]οη. 

1141, 7,688 σινια ξαύαγθ οομα,υ]0}}8 ἢδνΘ εἰ κέ(ν), εἰ ἄν, τσ [86 
ορύαϊινα ἰὼ ῃθ οοῃάαϊθϊοι, δηἃ τὼ ὅθ ΘΟ] ΒΊ0) 1η84.ὖ ἤϑνθ 

886 φῬυθβϑὺὺ ἱπαϊοδύῦνθ, 88 5110}0}16 ζαύαγο ᾿παϊοαύῦϊννθ, ὑπ Ταθγθ 

Ἰηα]οαῦννο νι ἢ κέ(ν), ὕμ6 Βοτνίαύοστυ βυ]αηοῦνθ, 88 Βα] ποῦϊνθ 
ἢ ἄν ΟΥ κέ(ν), ΟΥ ὕὑμ6 ορύαυίνο, ψι ἢ 0Π86 βδῃηθ ΦΌΓῸΘ 88 [Π6 

ορίαὐίνθ ψὶῦ ἄν οὐ κέ(). 

1142, Ῥτθβϑηῦ ρϑηθ78} οομ αι] 018 μάνα ἄν (ἦν) ψὶῦα 086 80}- 

Ἰαποῦϊνθ ἴῃ 06 οομπαϊθοη, δηα ὑ88 φγθβθηῦ 1παϊοδύῦϊνθ οὐ 105 Θαῦϊνα- 

Ἰρῃηῦ 1 86 Θοπμο] 8101}, 
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ΒΌΒΟΒΡΙΝΑΤΕ ΟΟΝΘΤΒΌΟΤΙΟΝΕ [1143-1153 

1145, Ῥαβὺ ρϑῆθυαὶ οὐμα!ῦοη8 ἢδγν6 εἰ τι ὑμ6 ορίδιλν ἴπ. [88 
οομαϊϊοι, διᾷ ὑμ6 ᾿προείθοῦ ᾿παϊοαῦννο οὐ 108 θα ΜΙ ΒΙΒΕῚ 1 086 

ΟΟΠΟ] Β10Η. 

1144, Οταϊπαιν το]αύνθ οἸδαβ68, ὙΏΙΟῊ ἀθῆηθ τΠῸΓ6 ΟἸΟΒΘΙΥ ἃ 

ἀρβηλῖθ δηξθοθάθηῦ, ἢν ὕμθ οοπβύχαοίοῃβ Οὐ οὔθ 5112}0]6 
βϑῃΐθῃοθβ, δβχοθρῦ κέ(ν) ΟΥ ἄν ΙηΔὺ Ὀ6 ἀρᾷ ψΙΠῈ [868 ξαΐα. 

1145. ῬροΙαῦνο οἰδβ68 οὗ ραυροβο μᾶγο [6 Βα] ποῦν (ᾳ518}}}γ 

ψΙῈ κέ(ν)) 8:8 Ῥσιχπατν ὕθη868, 816 [ῃ6 ορύαυϊννο δῦ: Βθοομδιν 

ὕθη868, δὶ ὑπ͵οῦρΡ {Ππ6 ξαθατθ ᾿παϊοδύννθ τη ὺ 6 8566, 

1146, ΜΟΙ νἱνια ξαύατθ οομα!ῦ]οη8)] τοἰϑῦϊνγα οἰδῦβθθ ἤὰνο ὑ}6 

ΒᾺ Ὀ] αποῦϊνϑ, θυ} } ψ710}} ἄν ΟΥ κέ(ν), 8η βουῃθθτηθβ ὑῃ8 ξαύαγθ 
ὙΙ 0 ἄν ΟἿ κέ(ν). 

1147. 1,655 νιν ξαύασθ οομα]υοηδὶ τϑαῦννο οἰαυβθβ ἤῶνθ ὕΠ6 
ορύϑυϊινο ἢ ἄν οἱ κέ(ν) ἴῃ 86 τῦϑ1 οἴδιδβθ, διἃ βοιιθίτηθβ ἤδΥθ 
ἄν οΥ κέ(ν) σι ὑῃ8 ορίδαθϊνθ 1π {88 τοαύῦϊνρ οἰδαβθ. 

᾿1148., Ῥχεβθηῦ ρϑῃθυδ)ἰχίηρ τϑ]αῦϊνα οἸδυβθθ ἀ5ΌΆ|1Υ Βᾶγα ἄν ΟἹ 

κέ(ν) ψιῦα 086 Βα] ποῦν ἴπ 0Π6. το] θγθ οἰδῦβθ, οὐ ὑπ6 Ῥγυθβθηῦ 
᾿Ἰηδιοαύνα ΟἹ 8η θαυϊναϊθηῦ 1 [Π6 τηϑίη ο]811856. 

1149. Ῥαβὺ ρϑῃθγα!ζίηρ τϑ]αύϊνγο οἰδβθθ πᾶν ὕῃθ ορύδϑυῦϊγο 1π 

86 τοϊαύννϑ οἰϑαβθ, δηα ὑῃ6 τ ρουέθοῦ ᾿ηἀ]οαϊνο οὐ 105. δαυϊνδ]θηῦ 
1. [86 τῆϑ1} 6]4 186. 

ΤΟΙΏΡΟΤΑΙ ΟἸΔ11565 

1150, ΤΘΙηροτδὶ οἰδαβ65 ἃ.τ6 ἰηὐχοάποθα ὈΥ 0Π6 ὕθιροῦδὶ 6οη- 

ΤΠ ΟΒΘΙΝ ὅτε, ὁπ(π)ότε, ἕως, εὖτε, ἦμος, ὄπ(π)ως, ὄφρα; ἐπεί, ἐπειδή, ἐξ 

(ἀφ᾽ οὗ ; εἰς ὅτε (κέ(ν)), εἰς ὅ (κέ). 

1151, ΤΘιροῦαὶ ΟΙαι8685 ΜΏΙΟΘΗ Ὑϑῖοσ ἤο ὑῃ6 ξαϊσθ οὐ ἴο [1ῃ- 

ἀοβηῖύθ ργθβοηῦ π86 μᾶῦθ ὉΠ6 Βα] ποῦν ι}Π: ἄν ΟἹ κέ(ν). 

1152, ΘΙΏΡΟΙΆΙ οἰδ865 ῬΏΙΟῊ στρ ῖου ὕο βαΐασθ τηθ ἤανα ἄν ΟΥ 

κέ(ν) ιῦ Ὁ.}86 ορίαθινα 1 88 ὕθιῆ ρου] οἰδαβθ, δ8ηἃ Ἰῃδὺ ἢδνθ [86 
ξαύαγτϑ ἡπαϊοδνθ, ΟΥ [6 Β δ] υπούϊνα 10} ἄν ΟΥ κέ(ν) ᾿π 086 τηϑίτπι 
ΟἸα 86. 

Ιπᾶάϊτοος ΟἸδϑίῖοῃβ 

1158. Ἰηάαϊτοοῦ απθϑυϊοηβ Κορ ὑπη6 χτηοοᾶ δηῃᾷ ὑθῆβα οἱ ἀϊτγθοὶ 

αὐ ΘΒ010}8, ΔΕΌΘΙ ὈΓΙΤΩΔΤῪ ὕθηβ68 ({Π6 Ἰπα]οαῦνρ, [μ6 ραβῦ ἱπαϊοα θῖν 

γι ἄν, 086 ἀ6]1Ὀθταύνϑ Βα Ὁ] ποῦν, ΟΣ [Π6 ρούθῃ !8] ορίδυϊνο πλτῃ 
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1154. 1158] ΗΠΟΜΒΕΙΟ ΟΒΕΕΚ 

ἄν οἵ κέ(ν)). ΑἸΘΙ ΒΘοΟ δ. Ὁ ὕθηβθ8 ὕΒΠΘΥ ΤοϑῪ ΚΘΘΡ 088 τηοοῦ 8πᾶ 
ἴθη86 οἵ ἀϊτοοῦ απββύϊοῃβ, θα ΡΌΠ ΓΑ ΠΥ Θμδηρ6 ἴο {Π6 ορίθαϊγϑ. 

1πάϊτοος ὈἼβοουσβθ 

1154, ΤῊΏΘ Κιηα οἵ ἐδ Ἰθδάϊηρ νυ ΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 1ἢ ἃ Βθηῦθῃ 8 

ΤΟΙ ]ὴρ ᾿παϊτθοῦ αἀἸβοοῦγβθ ἀθύθεχαϊ ηθ8. ὕΠ 6 Θομ δύ οῦοη : 

1) Ψ 8 οὗ βαυϊηρ Βανθ ΘἰΠ 61 [88 18 1011 8 ΟἹ ἃ ὅτι (ὡς) ο]41ι868. 
2) ΨΥ οἵ ὑβ:ηκιηρ 8πα ὈΘ] νυ ηρ ἀβα8}}ν ὕαϊκθο [8 ᾿ἸΠη]ύνθ. 
93) Ψ υὴΒβ οἵ Κηοσψίηρ, ἸΘαΙ ]ηρ, ῬΘγοθὶ γ]ηρ, Ἀθαυϊηρ, ΒΠ ΟΊ Πρ, 

δια ὅμ6 1|Κ6, ἀβδ! ]Υ δᾶγθ ὑμῃ6 Ῥϑυθο1}016, Ὀαῦ τλᾶῦ ΠᾶγΘ ἃ ὅτι (ὡς) . 
Οἰδα86. Γν 

1155. ΟἸδιβ6β ἴῃ ἰηδίτοϑοῦ ἀϊβοοῦσβθο Ἰὐτοάαοθα ὈΥ ὅτι ΟΥ ὡς, [6 Υ 
ῬΠΤΩΔΤῪ ὕθηβ68 τθθρ [86 τποοᾶ Δηᾶ ἴθῃβθ οὐ 88 ἀϊτθοῦ ξοσιὴ πη- 

ΟΒΔΗρΡΘαᾶ, 

1156. Τηάϊοαῦνοβ ἀπ βυδήαποῦννοβ ψιῦπουὺ ἄν οἵ κέ(ν) ἀβυ8}}ν 
Ῥθοοχὴθ ορύθοιγα δου βθοομᾶδυυ ὕθῃβθβ, θαὺ 1η8}. Τοπλδ1 ἀη-. 

ομδηρθα, 

1151. Θαροταϊπαῦθ νου 8 ΥΌΘΥ ῬΥΪΔΤΎῪ ὕθηβθβ Κθ6Ρ ὑμϑὶν ΟὔἹρΊη8] 
τηοοῦ δἃηᾶ ὕθη86, 

1168, ΤῊΕΘ ορίαὐθνθ 15 ηοῦ Θιηρίογθα ἴῃ Ἰἰηαϊτθοῦ ἀΙΒΟΟΌΓΒΘ,. 

δχοθρῦ 1 ἱπμάϊτθοῦ απθβϑίϊοῃβ (1159). ΑΥ̓ΘΥ Ὀοΐῃ ῥυϊοατν δῃᾶ 

ΒΘΟΟΠΟΔΧΙΎ ὕθηβθβ ἴῃ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙ ΟἸϑαβ68, ὕΠ 8 β81η6 ραϑὺ ὕβῃβθ 15. δρᾶ 

ὑὉμβαῦ σου] μῶν ὈΘΘΏ Θιμρ]ογθα ἴῃ 88 ᾿παδρθηάθῃῦ οἸαι56, ἔτοτα 
ὕΠ6 ΒΡΘδ κου βΒ ροϊηῦ οὗ νίϑν. ἀὐου Ὁ86 Βθοοῃᾶθυυ ἴβηβθϑ ὕῃ6 

βαΐαγθ 15 ΡΘΏΘΙΔΙ]Υ τϑρυθϑθηϊθα ὈΥ ἔμελλον τὶ 086 Ἰῃβη 1176. 
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ΙΨΥ. ΡΕΟΘΟΡῪ 

Επ165 οὐὁἨ Ομδπεϊέγ, 1πΠ6 Ηρχδιηθίοῦ 

1169. ἜΟΙΥ γόῦθ 1] σγΪΟἢ Βᾶ85 86 οἰτοῦμῆθοχσ δοοθηῦ 18. Ἰοηρ 
(δ87). 

1160. ΤὴΘ νόοῦθὶ οἵ {μ6 υἱδϊπια, 10 ΘΥΘῪ σψοτὰ Βανίηρ [ῃ6 

ΟἸΓΟΌτΊῆΘΧ ὁπ ἴπ8 ῥϑῃυ]ῦ 18 Βμοτῦ (δ4δ). 

1161. ΤΆ ἃ Ἰομρ, ρϑῃυ]ῦ μ85 ὕΠ6 δουΐθ δοοθηῦ, θη {Π6 Ὁ] τη8 

ται: 06 Ἰομρ' 8180. 

1162. Τῇ [86 ΟἹ ΐτη 15 Βθοτύ δηᾶ [ῃ68 ρθη] 88 868 ἀοαῦθ δοοθῃῦ, 

6 Π {886 φϑῃῦυ]ῦ τηυδὺ Ὀ6 βΒΒοσῦ 8180. 

1168. ΤῇΆ [Π6 δηῦθρϑη]ῦ ἢ85 ὑ86 δοοθηΐ, ὕμ6 νον] οὗ {86 υ] υϊτηϑ 

τηυϑῦ 06 Βῃοτῦ (δ44). 

1164. Ἑχοορύϊοηβ ἤο [μ688 ΧΤΌ]65 ἃτθ ὅο θ6 Τουπὰ ΟΠὨ]Υ ἰπ- [Π6 
ο8,865 Οὗ [886 αΙΡΕ ΠΟΠΡΒ αἐ 8ηα οὐ, θη βη8], ΟῚ 806 ὑῃ6 ὁοη- 

Β:ἀ οὐ θᾶ βῃογῦ (θχοθρῦ ἴῃ ὕΠ 6 ορίϑοϊνθ πα οἴκοι) ἴον 86 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ 
ϑοοθηῦ Ὀαὺ τησϑὺ 6 οουπίθα Ἰοην ὅποι τη κιηρ ἔμ ἔθοὺ οἵ [86 

γοῦβ86 (47). 

1166. ΑΡρϑγϑῃὺ ϑχοθρίοῃβ ἴο [8686 οὐδε, 816 ἴο 06 ξουπα 1η [86 

6886 Οὗ οοεύθίη 9185568 οὗἩ ΘοΙμρουμ48, 88 οὔτε, μήτε, οὔτις, μήτις, ἥδε, 

οἷδε, αἵδε, τούσδε, τάσδε, οἴο., ΏδΙΘ [6 ῬΙΪΤΩΔΓΡΥ͂ ἔοττῃ 15 ϑοσρηϊθα 

σψιῦπουὺ οΟΠΒΙαθυηρ ὑ.6 ΤΟ] Ωρ ΘΠ ΟΙ1016 88 81} Ἰηῦθρτα ραγὺ οἵ 

[ὴ6 ψογὰ. 

1106, Μοβὺ δχοθρύϊοῃβ ἴο ἅΠ10 σὰ]68 οὐ αὐϑηθῦν ἃ ΟὨ]Υ 8}- 

Ῥαυθηΐ, 

1107. ΤΆ δὴ ϑρρδγϑιῦν βῃοτὺ ἤπι8] 85011416 βίδιη 8 ΤΏΘΓΘ ἃ ἸΟηΡ' 

ΟΠ6 18 Θχρϑοῖβα, 1Ὁ 15 ῬτοῦδΌ!]6 ὑμαῦ: 
1) ΤΏ6 Ῥϑαβα οἵ μ6 οδβϑβυι, (1185) ΟΥ ἀἰΔϑ θβὶβ (1188) 8115 ουὖ 

086 πη τϑαυϊγθα ἔου 886 ἔοοῦ, Δ] ηρ [ἢ 6 βᾶτὴθ ἴτθθάοτῃ ἃ8 δὖ 

086 6Πα οὗ ἃ γ6 186, ΟΥ 
2) ΤΠ6 ξο]]οσίηρ ψοτα μ88 Ἰοβὺ δὴ 1η1018] βοηβοπδηΐ (αΒ.8}}Υ κε, 

ΒΟΙΩΘ Ω68 σ), τ ΙΟῚ σου] μᾶνθ τιδᾶθ 8 ρυθοθαϊηρ 8. 18.016 Ἰοὴρ 

Ὦγ ῬΟΒΙΘΟῺ. 
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1168-11}77] ΠΟΜΜΡΈΒΙΟ ΟΒΒΕΚ 

1108. 5'΄!|πιοτὺ 501}14 Ὁ165 Θματηρ' ἸῺ 8, Β1:916 Θομβομϑηὖ 816 ΟΟΟΔ.510})- 

8110 ἸΘμσ  ΘηΘα 1η ἐλοδὲβ (016 δοοθη θα οὐ 1Ἰοῦα8-8.118}16), δ! ΠοΌΡ Ἢ 
ὑμ6 ποχὺ ψοσα ὈΘρΡῚΠΒ σΊ 8. σοῦσΘ]. 

ΘΡΘΟΙΔ] ἘΉ165 ἔοὸσ Θοίοστηϊηῖτρ ἘΠ 6 Τοπρία οὗ ΘΥΘΑΒΙΕΒ ὃν {ποῦ 
Ῥοϑιζίου πη Ηρχασηθίοσ 

1109. Τῇ ἃ Ἰοπρ 50114016 15 ἔο])ονγθᾶ ὈΥ ἃ βῃοσύ, ὕμβϑοῃ (86 ὩθΣῦ 

ΒΥ1180186 ταυϑῦ Ὧ6 8δογῦ 8180, 

1110. Τῇ ἃ βΒῃοτσῦ 5υ}14 016 15. ἔο]]ονγθᾶ ὈΥ ἃ Ἰοὴρ, [μὴ ὑπ6 Ῥτϑ- 

οΘαϊπρ' 5Βγ}14016 τυυσϑῦ Ὀ6 ϑῃοσὺ 8150. 

1111. ΤῊΘ τϑῦ 50114016 οἵ ϑδοὴ ἔοοῦ τααϑὺ Ὀ6 Ἰοὴρ, διηα 18 ἴο ἨὈ6 

βΊνΘη 5110 ΠΥ ΤΉΟΓΙΘ βύσϑϑβ ὕμδη 86 οὔμου δ} οἵ [86 Τοοῦ. 

1112. ΘΙ; ἃ ψοτὰ δϑηᾶβ 1 ἃ Βῃογύ γόνϑὶ (ἀμ βοχῃθύιτηθϑ [86 

ἀϊραύμομρδ αὐ δηα οὐ, δᾶ [μ6 ποχὺ ψογὰ Ὀδρίῃβ τὶ ἃ νονγ6], 
088 ἤπια] σουῦζβὶ οὗ [88 ἢτϑὺ ποσὰ 15 Τρ ]ΔΥ]Υ 6116 (δ). 

1118. θη ὁ ψοτὰ δμᾶβθ ἴῃ ἃ Ἰοπρ γοῦ6] οὐ ἃ ἀἱρβίμοηρ δηᾶ 

88 ποχὺ σχογὰ Ὀϑρη5 ψιῦ ἃ νονϑὶ, [ἢ 8 Ἰομβ ἢπι8] σοῦχθ] οὐ α1Ρ}- 
ὑΒοηρ 18 ΓΘΡΌ]ΘΙΙΥ βμοτίθηρᾶ. 

ΝΌΤΕ. --- Βοιαθθιηθβ ἃ ἸΟΠΡ ΨΟΥΘΙ ΟΥ αΙΡΒύΒομρ' 18 Βμουύθηθα ψ ΈΘΩ ἢ 
Γοϊονρᾶ ᾿γ ἃ γόνγϑὶ σι μῖη ὑῃ6 βᾶτὰθ πογά. 

1114. Τῇ ἃ ψοτὰ ϑῃᾶβ ἴῃ ἃ βῃοχῦ νόον] δῃὰ ἴηθ ῃθχὺ σψοσὰ 

Οὐ ἰρ ΠΔ]]Υ Ὀθρϑη τ] νἂὰ (ρ6), 6 1810. ΟΥΙΏΔΡΠΥ͂ ἀ068 ποῖ ἴακθ 
Ῥ]8ο6 (δδ0). 

1118. Τῇ ἃ ψοτὰ ϑῃαᾶβ 1π ἃ Ἰοηρ σγοῦγ6] ΟΥ 8 αἸρῃύμοηρ 8ηα {Π6 

ποχῦ ψγοσα ΟΥΙΡΊΠΙ]]ν Ὀθρδῃ ψι ἃ νὰὰ (, [86 Ἰοὴν Ἀγ] γουν6] 

ΟΥ αΙΡΕ ΠοΩρ ΟΤΙΠΘΤΊΥ ΤΘΙΠΔ]}}5 ἸΟΉΡ, 

1110. Τῇ ἃ ψοτὰ δηαᾶβ [ἢ ἃ ἰοῃρ σοῦ6 ] ΟΥ ἃ αΙρῃύποηρ 8ηα Πϑ5 

ὍΠ6 γϑυβϑιϑιοοθηῦ ΟἹ ἴδ, 16 Ἰοπρ' σοῦγθὶ Οὐ ἀϊρῃύπμοηρ ΤΑΘΥ͂ ΤΘΙΊ81} 

Ἰοηρ, θύῃ ὑμβοῦρ ἴΠ16 ποχὺ ποτὰ ὈθρΊΩ5 ψιῦ ἢ ὦ σονγο].. 

1111. ὙΥΈΘη ἃ ψοιὰ ϑῃάϊηρ ἴἢ..ἃ σουγθ] 15 ἔο]ονγοα ὈΥ ὦ ποτὰ 
ῬΘρΊ Πρ 18 ἃ νοῦγθ], 86 τϑϑα]ὶὺ 15 ἤϊαΐιι8. Ἡϊαῦαβ 15. οτα!]- 
ΔΙΊ ἀγοϊᾶθα 1 Ῥοθίσυ οἱΐπον 1) ὈΥ 6]1510ῃ; 2) ὈΥ {886 88 οἵ 
ἸΏ Οὐ. 016 δοηβοηθϑηῦβ, ὅ61--ὃ08; 8) ὍΥ [ῃ6 ΕΥΘΗΣ ΕΣ οὗ ὦ ἢπδ8)] Ἰοῃρ 
γΟΥΤΘ] οὐ αἸρβύμομρ, 1178; 4) ΌΥ ΟΥΑ515 ΟΥ ΒΥΠ126515, ὅδ6--δδγ, 
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ῬΡΕΟΒΟΌΥ, ΒΌΠΕΒ ΟΕ ΟΟΛΑΝΤΙΤΥῪ [1178-1188 

1118. Ἡαῦαβ τλδὺ Ὀ6 8]]ονγθα 1) θη [Π6Γ6 15 ἃ ἀἸδυϊποῦ ρδι88 
ἴῃ 560η86 (ἀ]ΔΘΙΘΒ15 ΟΥ οαθβατα, 1185δ.-1180) Ὀούσθοη {Π6 σον ]}8 
ΓΒΙΟῊ Ῥτοάπορ ἴὖ; 2) σθθη ὑΠ86 νϑιβθιδοοθηὺ (1οὔμ8) 8118. οα 186 
Ἰοηρ σόοῦγ6 1 οὐ ἀρ ύμοηρσ τ 1Οὴ 15 Το] οσσθα ὈΥ ΔηΟΌΠ6 Γ᾽ γΟΎΤο] ; 

9) 61 Θ]1510). 8,8, ΔΙΤΘΔΟῪ ἰδ 61 Ρ]806: 4) ΦΓΘΓ ἐσ υ; δ) ΒΘ 
᾿ ἃ ἸΟΠρ' γΟΥ6] οὐ αἸΡΒὑΠΟῊρ᾽ 15 ΒπΠου θη θα (Ὑγ76 8} ΟΥὁ ἸΤΠΡΤΌΟΡΘΕ Ὠ]8 118). 

1179. ΤῊ τηθϑῦ} οἵ ὕη6 Ἡ ΟΠΊΘΙΊΟ ῬΟΘΙῚΒ 15 0116 ἀαοίψιϊς (ϑοτη Θ 168 

οα]]6Θα {88 πμογοΐο) Ἀθχϑαχθῦθσ, ὑ6 τηοϑῦ οοσάσλουι οὗ 811 ΟὙΘ ΘΚ γ 6786. 

1180. ΤΏΘΙΘ 816 51χ ἔϑοῦ ἴο [6 νϑυύϑθ, ὕπ6 ἢγϑὺ ἔνθ Ῥϑίηρ δ᾽ 

ἀαοίν8 ((μᾶῦ 18, ομθ Ἰοῃρ ξο]]ονγθᾷ ὍΥ ὕνγο β5ῃουὺβ --- ἡ Ψ, οὐ" 1085 

Θααϊγαθηῦ, ὑπ 6 ϑροπᾶθα (ὑμαῦ 18, ὕγχο Ἰοηρβ -- --, ΤῈ 5βιχύῃ ἔοοῦ 

15 αἰ νυ ἃ ΒΡΟΠάθ6, 

1181, Τῇ αἀδοῦγ ϊο μθχϑιηθύθυ ὑῃ6 Ἰοῦαβ (συ 86. δοοθῃῦ) 15. ΔΙ ΤΩ 5 

ΟΝ ὕπ6 ἢτβὺ ΒΥ114}]6 οὐ ϑδοὴ ἴοοῦ. 

1182, ΤῊΘ ΠΕΡῚ ἔοοῦ 15 ἀϑαβ)}}γ ἃ ἀδοῦγ], οὨ͵ν θοαῦ Ο6 γ6186 1 

ὕΘΩΤΥ Βανΐὴρ ἃ ϑροπᾶθθ 1ὴ 815. 0806, ΒΙΟῈ ρῖνγοβ ὕ[ῃ8 νϑυϑα 8 

ταογϑιαθηῦ 5]ονοι ὑῃ8η 808]. [Ὁ 15 ἔβη οϑ]]θᾶ 8, ϑροπᾶαϊς γὙ6186. 

1183. ΤῊ 680 ἔοοῦ ὁη6 ρᾶτὺ 15 ἀἰβυϊηρυ 8864 ἔγοτῃ Π6 οὔμοι ὉΥ 

ὃ 511ρ8ὺ δύγθ88 οὗ γοΐοθ, ο8]16 [Π6 τοέιιϑ, ᾿ 
1184, ΤΊ ἢπ8)] 50118401]10 οὗ ἃι ὑθυῦϑθ τη8 . Ὀ6 δι ὕθου Ἰοῃρ ΟἹ 58ογῦ, 

Ῥαῦ 45 ὕΠ676 18 ἃ 5110})}Ὑ} Ῥᾷαβθ ἤΘ1Θ, ὑ88 ἢ] 50114.01]8 ἴῃ Ὠθχϑιηθῦοσ 

18 ΔΙ αγ5 ΘΟΙ 5] ογθα Ἰοηρ, τϑκΊηρ ὑῃ6. ἰαδὺ ἔοοὺ οἵ 88 σϑυβθ ἃ]- 

ὙγΑΥ8 ἃ ΒΡΟΠαθ66, 1180, 

1185. ΥΏΘΏΘνΟΣ ἃ ποτὰ Θη6Ἃ5 ψ]ΌΒ1} ἃ, ἔοοῦ, 1ὖ 18 0ὁ84116α οαθϑιγα. 

1 0815 σοΙποιᾶθβ ψιῦἢ ἃ Ῥϑαβ6 10 ὑῃ8 νϑγ86, 1ὖ 15 0ὁ41164 [86 ο88- 

ΒΌΤΘ, ΟΥ 0Π6 γϑῦθθ6. ΤῊ6 οδθβασῶ 18 ΘΙ] ον α τὶ ρτθαὺ 5111] 1ῃ 
[6 Ηδοταθῦῖο ῬοθπΒ ἴο τη κθ ὑῃ 8 νϑ 86 τῇοῦθ 1ῃ6] α]οὰΒ 8δηα ἴο 814 

1η. 108 τ οῖδϑὶ. 

1186. ΤΉΘΙΘ 15 δἰπποβὺ ΔΊΑ ἃ ΟΔΘΒΆΓΩ, ἴῃ [Π6 ὑπΠ|τὰ ἔοοῦ. Τί 

ΟΟΟΘΌΓΤΒ ΟΙΠΘΥ αἴξοι ὕὑμ6 ἢγβὺ Βυ1]80 16 οὐ 086 ἔοοῖ, ΟΥ δἰδθ Ὀθῦνθθῃ 

[88 ὕνψο βμοτῦ 50118}0168. ὅν 
1187. ΤἼῊΘ Ῥϑιβθ δὐδοσ ὑμ6 ἢτϑὺ 801180 16 158 οδλ]θα 6 ηιαϑβοιιζζη 

οδΘθΌτα, ὑμδῦ αὐύον [86 βϑοοῃᾶ [86 Τδηυΐηῖηα. 

1188, ὙΥΘΏΘν ΣΡ ὑπ6 6μαᾶ οὗ ἃ ψοτα οοΙ ΠΟΙ 65 τ} [88 οπᾶ οὗ 

αι ἰοοῦύ, 1ὖ 18 ο4116ἃ αἀἱαογοδῖ8. ὙΥΏΘΩ 0818 [8115 σι ἃ. Ῥᾶαβθ, 1ὖ 18 

οΘ]]6α ὕπ6 ἀϊϑογθϑὶβ Οἵ [Π6 σ 6186. 
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1189.1192] ᾿ΒΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΒΚ 

1189, ΤῊΘ τηοϑὺ ᾿ηροτγύϑηῦ ΟἸΘΘΙΘΒῚΒ 185 ὉΠ 6 ΟὯΘ Ὑ|10611 ΘΟΥΠ65 αὖ. 

[6 δμᾶ οὗ ὑμ6 ἔουσίβ ἔοοῦ. ἘΎΟτη 108 ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΘΙΩΡ] ογταθηῦ ἴἢ 
Ῥωϑύουϑὶ ροθύσυ τὖ 15 ο]] θα [ῃ6 δινοοίίς ἀἸΘΘΥΘΒΊ8. 

1190. ἘῸΓ ΤηΘΌΤ108] ΡΌΤΣΡΟΒΘΒ 811] γόον 618 δηα 50.114}165 οἵ ἀστοῖς 

᾿ς ὙΟΙΑΒ τὺ 6 αἰϊν!αθα ἰηὔο Ἰοηρ' μα ΒΒοχί. 

1191, ΤῊΘ τγύμτη οὗ Οθϑὶς γθυθθ 185 Ὀαβθᾶ ὍΡΟΙ [86 ΤΘΡΊ]ΔΙ 
ΒΙΘΟΘΒΒΙΟῺ Οἱ Ἰοηρ Θηα βΒοΓῦ 501180168. 

1192. ΤΟ οἰσύθι ἔ8ο1}1ὖὺν 10. τϑϑαϊηρ ὕπ6 σϑυβθ, ἃ ΘΟὨΒΙαΘΓΘὮ]8 

ααϑη νῦν οὐ τὸ ΒΒου]α 6 γηθιηουΖθά, 5060181 αὐὐοηύϊομ Ὀθίηρ ρϑια 

ἴο ὑ88 αὐϑηθιῦν (ἐμοῦ 18, ὕνσιοθ. 88 τη ἢ {11ὴ6 85 ο]ἃ Ὅ6 ρίγθῃ ζο 
ΘΘΟἢ Ἰοπρ ΒΥ118.016 88 ἴο ἃ 58ονῦ), δα ὕδ8 Ῥϑι868 ϑῃου]ᾶ 06 οδτθ- 
ΓᾺ]1ν ορβουνθᾶ. ΑἸ ουρΡ ἘΏΡ]18ἢ ὙΘΙΒΘ 18 ὈΓΙΤΩΘΙΠΥ͂ ΘοοΘη ὕα 8] 

ταῦθ ὑμϑ ααθηὐϊυαῦννθ, 5011] 088 τιθιπουϊζΖίηρ οἵ ἃ ἔθ 11η65 οἵ 

ἘΡΊΙΒΗ ἀφθοῦγ!]ο Ἠθχϑγυηθῦου (ΤΟ ΘΠ] ον 5 “ ἘΣγΘΏρΡΘ]1η6,᾽ [ῸΤ 

ΘΧΘΙΏΡΪΘ, τηθαϊοορθ ὑβουρῇ 1ὖ 06) 11} τηϑύῦθυ 811} δ]α ἴῃ ρσούθπρ' ὑ86 
ΒΎΙΩρ᾽ Δ 086 τηογοϑιηθηῦ οὗ [πη ατϑϑῖ μοχϑτηθῦοσ. 

1 ΤΏ 15 {η6 ἔοτϑϑῦ Ὀσϊτηϑθνδὶ, 06 ΤΠ ΤΙ ΤΩΡ ῬΙΏ65 Δηα {6 ΠΘΙΔΙΟΟΙΚΒ, 

Βοαταθα τ] ὨγΟ55, Δ 10) σΑττ ΘΒ ρυθθῃ, ᾿ηαἰβυϊηοῦ ἴῃ [ῃ6 ὑπ] ρῦ, 

Βίαῃα 1κ τα 5 οἱ 6], γι νόϊοθβ βαα δηα Ῥτορῃθίϊο, 

ἰδμᾶ 1116 ΠΔΤΌΘΥΒ ΠΟΔΙ, τὶ ὈΘΑΙΓαΒ {1χαὐ τοϑὺ ΟῊ ὉΠΘΙΤ ὈΟΒΟΙΏΒ. 
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σΒ ΕΚ -ΝΟΙΙΒΗῊ νΟΟΑΒΌΤΑΒΥ 

ΝΟΤΕ. --  ογᾶβ ρσθοθᾶθα ὈΥ͂ 811 δϑίθυβῆς (Κ) δΔ1΄6 Δββι 6 ΓΟΥΠῚΒ ; ὑΠ086 

ΓΟ] ον α Ὅν δὴ διϑύθυ θα δγ6 Αὐὐΐο, ΔιλδοσΟαΒ ὑο πον Η Οὐ θτῖο ἔογτηβ, αὖ ηοὶ 

ἔουμᾷ ἴῃ Ποπιθι ; {Π|086 ἘΟ]]ονγθα Υ ἃ ἀουῦ]6 ἀϑίσίβις ΟΡ) διὸ Αὐτὸ ποῦ 
ΔΗ ΔΙΟΡΟᾺΒ ὑο ΒΟΙΠΘΡΙΟ ΓΟΥΤΩΒ ; {Π|086 ΤΟ] ονγοα Ὅν ἃ ἄδοσοσ {{) ἅτ ηοὺ ΠΙΟ, ΟΥ 
Αὐῦο, Ὀὰὺ 876 Ἰοηΐο, οὐ Τὐὐτῖο ; ὑπ088 ἔο]ονγ θα ὍΥ ἃ Πγρηθη (-) ἃ16 βύβιηβ 

(628-680). 

Α 

ἄ-, ἃ, “αἵρδα οοριυζαξῖυο,"" απ ἴπ- 

ϑοραγαδίο γ»γτεῆΐα, ἀοποίίησ ἰἰκθη688, 

μτΐοη,, αδϑοοίαΐίον ιὐἱξδι, ἐπι θηβίβοα- 

ἐϊοΎι. 

ἀ(ν), “ αἴρννα Ῥγὕζουαξζιῃυθ"" ; 866 ἀν-, 

ἅ (ὅδ, ἡ, ὅ). 
ἄαπτος, ον ἀπο! 1180]6, ᾿γ 1016, 

ἄγαγε (ἄγων -τΞ ἤγαγε (687). 

ἀγαθός, ἡ, ὁν σοοᾶ, ΠΟΌΪΘ, ὌὍτανθ, 186- 

10], δανηϊασθοῦξ. 

᾿Αγαμέμνων, ὠνος, ὁ ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟΗ, 
κίηρσ οὗ νοοσπαβρ, δγοίλον ὁ} ΠΗ οἰθη 8 

᾿ιυδδαπάᾶ, Μοηρίαιβ, απ σοτ ἾΘΥ 

ἐπ Ομ} ὁ} ἐδννο αἰεὰ ΟὙοοκ πυϊίξαγη 

βραρεοαϊίον ασαϊηδὲ Ττον. 

ἀγάν-νιφος, ἢ, ον 5Π0.7γ-Ο]Δα, ὙΘΣΥ 

ΒΏΟΨ. 

ἄγγελος, ον, ὁ ΤῊ ΘΘΘΘΏΡΘΥ, ΘΟΌΣΙΘΓΙ. 

ἄγε, ἄγετε (ἄγω), }768. αοί. Ἰηυνρογαΐ., 

ς πιδοα αϑ ἐγυξογ͵)θοί,. ἋΡ ὃ ΟΟΙῺΘ! ρῸ! 
δοίο! 

ἀγείρομεν (ἀγείρω), υ8. 1495 Ξε ἀγείρω- 

μεν (800). ῬΥ68. δβιυιδ7)μγιοῦ. 

ἀγείρω (ἀγερ-), ἤγειρα, ἀγήγερμαι, 
ἠγέρθην ΟΟἸ]ΘΟί,, ΔΘ56}}}}0 16. ρΔ.]167. 

ἀγέμεν(αι) (ἄγω) τ ἄγειν, ῬΥ68. ἀοί. 

ἐγ. 

ἀ-γέραστος, ἡ, ον ψ|ΒοΟυῦ ἃ ὉΥ1ΖῈ Οὗ 

ΠΟΙΟΥ͂, γέρας. 

ἀγλαός, ἡ, ὁν Ὀτρηύ, ΒΗ] 11. ΒΡΙΘῊ - 

αἸα, σ]Ἱοσί οι. 

ἀ-γνο(ι)έω, ἠγνοίησα [8]1 ἴο Ωούϊο6 

(ΟΡ βθυυθ), 086 ἰσῃοσχϑηῦ οἵ, 
ἄγοντες (ἄγω), ῬΤ68. αοί. ραγεος. 

ἀγορά-ομαι, ἠγορησάμην ΠΙΔΙΔΗΡΊΘ, 
ΔατΘβ5 ΔῊ ΔΙΑΒΘΙΆΌΪΝΤ. 

ἀγόρευε (ἀγορεύω), υ8. 888 -Ξ ἠγόρενε 

(897). ἡ ΘΥ 7. 

ἀγορ-εύ-ω, ἀγορεύσω, ἤγόρευσα ΒΡΌΘΔΚ, 

50, 611, ΠαΙΘΏΡαΘ, ϑααγοθθ 8 

ΔΕΒΘΙΏΌΙΥ, 

ἀγορή, ἧς, ἣ ἈΒΒΘΙΌ]αΘΘ, ΔΒΘΘΙΌΪΥ, 

τηθϑύϊησ (1806), φβδῦπουῖηρ, 118- 

ΓϑΏρσαθΒ. 

ἀγορήνδε (ἀγορήν, -δε, 788, 4) 0 {116 
ΔΙΒΒΘΙΠὮΌ]Υ, 

ἀγορήσατο 

(6867). 

ἀγορητής, ἅο, ὁ ογδίο!, Δ, ΘΘΟΣ οὗ 

81} ΔΒΒΘΙΏΌ]Υ. 

ἄγχι. ΠΘΔΥ, Ο]056 (Ὁγ.)), δὖ ποπὰ. 

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχαν, ἦγμαι», 
ἤχθην Ἰ68Δα, ἀτίγθ, οοπάποῖί, 
Ὀτ:Ρ. 

ἀ-δάκρῦτος, ἡ, ον ὑθ811688. 

ἀεί 866 αἰεί. 

ἄειδε (ἀείδω), ἡηνρογταί. 

ἄειδον (ἀείδω) Ξε ἤειδον (887), ΡΘΕ Υ7. 

ἀείδ-ω, ἀείσω, ἤεισα 51:ηρ᾽ (οἵ), ἢγτηη, 

ομδηΐ, 

(ἀγοράομαι) τ-Ξ ἠγορήσατο 
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ἀεικής] 

ἀ-εικής, ἐς ὉΠΒΘΘΊΏΪΥ, ΟΤΊΘΥΟῸΒ, ΒΗ ΘητΘ- 

ΤᾺ]. απϑυηρ, 

᾿ἀ-ἔκων, ουσα, ον ΠΤ] Ηρ. 

ἅζομαι (ἀγ-) ΤΟΥΘΙΘΏΟΒ, 

ἁ ζόμενοι (ἄζομαι), ραγ ϊοϊ. 

ἀ-θάνατος, η, ον ἀθείμ] 6885, ἱπτ ΟΥΑΙ, 

1 ΘΥΪΒΠ416. 

ἀθέριξον (ἀ-θερίζω) τε ἠθέριζον (867), 

ὩΘΘΥΖ. 

ἀ-θερίζω (θεριδ-) 5]1σ1, αἰδγορατγα, 

ἀΘΒΌΪΒΘ, ᾿ 

᾿Αθηναίη, ἧς, ἣ Ξε ᾿Αθήνη. 
᾿Αθήνη, ης,; ἡ ΑἴΠθη8, σοσίδ835 Οὗ υθα 7, 

τοἰδάοην, απα ἐδν6 αΥΐδ. 

αἱ (ὁ, ἡ, τὸ). 

αἵ (ὅς, ἥ, δ). 

αἱ ΞΞ εἰ 1, ννΘίΠ6 1. 

Αἴας, αντος, ὁ Α͵ᾶχ, αὐἴΈεοε «Αἀολλ 68, 

ἐὴι6 ηυϊσ υγροί 07 ἐν αὐτὶ ὑϑαΥΥΊίΟΥ8. 

Αἰγαίων, ὠνος, ὁ Αδράθοι, ὦ 86α- 

αἰυϊυϊέν. ᾿ 

Αἰγεΐδης, 

, 1 )θδθιιδ. 

αἰγί-οχος, ἡ, ον δΔΘ6915- ὈΘαγίπΡ, 86 σ]5- 

Βοϊ]άϊην. 

ἄο, ὁ 80) οὗ Αθρθαβ, 

αἰγλήεις, ἐσσα, ἐν Ὀτγὶρ ῦ, ΒὨϊηΐησ, 

βἸβατηίΐηρ. 
αἰγῶν (αἴξ, αἶγός, ὁ, ἡ). 

αἰδέομαι (αἰδεσ-), αἰδέσ(σγομαι, 

ἠδεσ(σ)άμην, ἤδεσμαιξ, ἠδέσθην 
ΤΘΥΘΓΘΙΟΘ, ᾿ 

"Αιδι ΟἿΑΙς, ΓΑιδος, ὁ). 

αἴδο-μαν ΞΞ- αἰδέομαι ΤΘνΘΓΘΙ66. 

αἰδομένω (αἴδομαι), ἄιιαὶ ραγεϊοΐ. 

αἰεί (αἰέν, ἀεί) (Ξ αἰξεῖ αἰνναγ, 

ΒΨΈΕΞΠ. Οοπύϊηδ,)ν, ούθγ δ}. 

αἱέν -Ξ αἰεί. 

αἴθε, υι8θἃ ο Ἰηϊγοᾶυοο α ὐἵϑ]ι. 
Αἰὐθιοπεύς, ἢος, ὁ ἘΠΗϊο ΐΦ. 

αἴθ-οΨ, οπος ὈΥὶρ᾽λύ, ΒΕ 1ηΐτσ, σἸθαγηϊην, 

αἷμα, αἵματος, τό Ὀϊοοά, βΌΓΘ, 

αἰνός, ἢ, ὁν ἀτθαά(.}), τουγΡ]6, 

ΔΙΥΤΕᾺΙ, Ῥδληΐα!, Βουγόία!. 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΕ ΒΕΠ [ἁλός 

ἀινότατος, ἢ, ον (αἰνός, ἡ, ὁν), δι ρ6} 1. 

αἰνῶς ΓΘΙΤΊΌ]γ, ἀγα] γ, ἀν ]]γ. 

αἴξ, αἰγός, ὁ, ἢ δβοαΐ, 
αἱρέω (αἷρε-, ἐλ-), αἱρήσω, ἕελον (εῖλον, 

κΌ5 1.585), ὕρηκα", ἥρημαιξ, ἠρέθηνκ 
τα κα, βοῖζθ, ἄθρυῖν ; ηνϊά., ΟΠοοβθΘ, 

ἴδικα ἔου Ο"ΘΒΘΙΕ. 

ἜΠΑις, ἴΑιδος, ὁ Πδᾶορβ, σοᾶ 07 ἐδ 

ἰουυθῦ ωογία. 

αἶσα, ἡς, ἢ ζαΐο, Ἰοί, Ῥοχίϊοῃ. 

αὕτιος, ἡ, ον ὈΪΔη 8,016, ὑο Ὀ]ΦΠΊ6, 

συλὶῦν, δοοουμύδ 016, ΤΟΒΡΟΙΒΙΌ]Θ. 

αἰχμητής, ἄο, ὁ ΒΡΘΑΙΤη81, ὙΨΑΥΥΤΙΟΥ. 

αἶψα ἰτηχηθαϊδίοθὶγ, ββίγαϊσ)ιύνναν, 

ααϊοκίν. 

ἀκέων, οὐσα, ον 5]16η, ἴῃ 5116η06, 

Ῥοῖηρ βιἸθηῦ, ααϊοί, 

ἀκονέμεν(αι) (ἀκούω), πῆι. 

ἄκουσα (ἀκούω) Ξε ἤκουσα (587). 

ἀκού-ω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, 

ἤκουσμαιξ, ἠκούσθην" ὨθΑΙ(Κ6})). 

ἄκρος, ἡ, ον 518}. Π]15}}, αὐἰΐθοι. 

ἀκρότατος, ἡ, ον (ἄκρος, ἡ, ον), ϑιιρογὶ. 

ἅλα (ἄλς, ἁλός, ὁ, ἡ). αἀ00. 

ἅλαδε -- ἅλα-δε (788, 4) ἴο {118 5688. 

ἄλγος, εἐος, τό ρογίθί, ραΐῃ, ψ0β, 

ὑτοῦ}]6, 

ἀλεγίζω (ἀλεγιδ-) .σᾶγθ, Το κ, σο0η- 

56 6Υ, γοσαχα, ὙΤΟΙΥΥ. 

ἀλεξέμεν(αι) (ἀλέξωγ, ἔπχῆη. 

ἀλέξω (ἀλεξ-, ἀἄλεξε-, ἀλεκ-, ἀλκ-), 
ἀλεξήσω, ἠλέξησα (ἄλαλκον) στὰ 
ΟΥ̓, ἀδἔθηᾷ, Ῥγούθοί. 

ἅλιος, ἡ, ον Οὗ {1 568, Ὀγίΐηγ, ϑδὶῦγ, 

ΤΩ ΔΙΊΠ8. 
ἀλλά Ὀυΐ, ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΘΙ. 
ἄλλῃ ΘἰβθΏ6 ΓΒ. 

ἅλλομαι (σαλ-, -Ξ ἁλ-, 608.--604), ἁλέο- 

μαιξ, ἡλάμην (ἄλμην) ἰὰταρ, Θὰ, 

Ρουπά. 

ἄλλος, ἡ, ο οὔπρθγ, δΠΟΙΘΓ. 

ἄλλο-τε δὖὺ ἃπούῃϑσ {{γ1η6. 
ἁλός (ἅλς, ἁλός, ὁ, ἡ). 
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ἄλόχος 

ἄ-λοχος (φ΄. λέχο), ἢ προ, 

ΒΡΟΊΒΘ. 
ἄλς, ἁλός, ὁ, ἣ 568, ὈΠ12Θ. 
ἄλτο (ἄλλομαι), 34 αογ. 

ἅμα ἃὐ [Π86 5818 ὑΐτηθ, ὑορούμ οι τΥ1{}1.- 

ἀ-μβρόσιος, ἡ. ον ΔΙΩΡΙΟΒΙ8), ἀθαΐ- 

1658. ητηοτύδ), αἰνίηθ, ΠΘΌνΘΏ]Υ. 

ἀμειβόμεναι (ἀμείβω), ἤθη. ρίυγ. 

φαγίϊοΐ». : ᾿ ᾿ 

ἀμείβ-ω, ἄμείψω, ἤμειψα, ἠμείφθην! 

(6 Χ) ομδηρθ ; ηυϊ,, ΥΘΡΌ]Υ, ΔΏΒΥΘΥ. 

ἀμείνων, ον (ἀγαθός, ή. ὀν)., σοηη- 

φαγαΐ., ῬὈαύδοΥ, Ὀγᾶῦθυ, ΒΌΡΘΙΪΟΙ, 

ῬΓΘέθυ 6. 
ἄμμε (ἐγώ), αἀοο. ρίωγ. 

ἄμμι(ν) (ἐγών, ἀαΐ. ρίωνγ. 

ἀ-μύμων, ον Ὀ]ΔΙ,61655, ὩΟἸ]6. 
ἀμῦναι (ἀμόνω), αοὐ. αοὖ. δυο. 

ἄμῦνον (ἀμύνω), αογ. αοἰ. ἱπιρθταί. 

ἀμύνω (ἀμυν-), ἀμυνέωξ, ἤμυνα παγὰ 
ΟΥ̓, ἀδἔθμηᾷ, φῬγούθοῦ, δυθσί. 

ἀμύξεις (ἀμύσσω). 

ἀμύσσω (ἀμυχ-), ἀμύξω, ἤμυξαξ (ἡμυ- 
ξάμην) βμανν, ὑθδι, ὈΪ06, Βοταύο, 

ἀμφ-ηρεφής, ἐς οονοχθᾶ δὖὺ Ὀοΐἢ 668. 

ἀμφί, ααυ.. απ Ῥγορ. υἱέ, σοτι., ἀαΐ., 

απὰ αος., βουΐ, διουμᾶ .-: σαάῦυ., 

διοαπα, φρουὺ, ο Ῥούῃ βία 68; ὐὐέλ 

σθη., δτουμα, Ὡροαύ, σοΟπΟΘΥΏΪρ, 

ἕο (886 δᾶ οὗ) ; εὐὐδν ααΐ, 

ΔΙΌ, ἀροῦΐ, Ὀρθοδαβθ οὗ, οοη- 

σοσηΐηρ, οὖ, ὈΥ ; οἱ, αςο., ἀτοσμά, 

ρου, 

ἀμφι-βαίνω (βαν-, βα-), ἀμφιβήσω 
(ἀμφιβήσομαι), ἀμφέβησα (ἀμφ- 
ἔβην), ἀμφυβέβηκα, ἀμφιβέβαμαι, 
ἀμφεβάθηνἘ Βυττοιμα, 50 (Δ)Ττοιηἃ, 

Ῥγούθοῦ. 

ἀμφιβέβηκας (ἀμφιβαίνωῳν, Ῥ6Ί7. 

ἀμφι-γνήεις, ἐσσα, εν ΟΡ] γ-Ἰτηθ6α, | 

Ὀον-Ἰοοοθα, Ῥδηδγ-Ἰοσροϑᾶ ; ροδϑδίδὶν 

5ΚΠ| 8], δι ἀθχίθγουβ. 

ἐμφι-κύπελλον, οὐ, τό ἀοιθ]6 Οὔ, 

ΨΟΘΑΒΙΑΒΥ [ἀναίσσω 

σοΌ]οῦ ; ἐξέ πᾶν ὃ6 ἐωγηρᾶ ιρϑδῖαο 
ἀοιση, ἐδ δοίέογα ξογηνΐηο αποίδοῦ 

γοορρταρσίο. 

᾿Ιἀάμφι-μέλᾶς, αινα, αν ὈΙ]ΔΟΙ 4)}] τουπᾷ, 

ΥΟΙΎ Ὀ]ΔΟΙ͂ς, 

ἄμφω, οιιν, ἀμαὶ, Ὀοί. 
ἄν -- κέ(ν) (1085--1091). 

ἄν͵ ὑ8. 149, τ ἀνά. 

ἀν- (ἀ- ὑφήογδ σοηϑο τ 8), "" αἴρλα 

Ῥγίυναϊζίυο,᾽"" ατὐ Τηβοραγαδίο αανογὺ 

αγνὰ ργτοροδιζίοτ, ποῦ, ἀὩ-, ἃ185-, -Ἰ6 55, 

γι ποαΐ. 

ἀνά (ἄν), αἄῦυ., απᾶ Ῥγορ. υυἱέδμι. σθη., 

ἄαϊ., απὰ αὐδὸ., (ἈΡ)οΠ, δ]οπρ, Ὁ 
ὑβτοαρη, ὑμθσθοι, ΠΙρΡῸ ΟἹ ; αάῦ., 

(Ρ.)0, ὕθγθοι ; ὐέμ ἀαΐ., (Ρ)ΟοὩ, 

ΔΙΟΏΡ ; τοῖν αο6., ΠΥ ΡΉ(Οαὖ), ἊΡ 

ὈΤΟΌΡΉ. 

ἀνα-βαίνω (βαν-, βα-), ἀναβήσω (ἀνα- 

βήσομαι), ἀνέβησα (ἀνέβην), ἀνα- 

βέβηκα, ἀναβέβαμαι, ἀνεβάθηνἙ ρῸ 

ἌΡ, ΔϑΟΘη(, 

ἀναβάντες, ἀναβᾶς (ἀναβαίνω), ἀοΥ. αοί. 

»ραγζοῖρὈ. 

ἀνάγοντο (ἀνάγω) 

ἐπ ΡΟ Ύ7. 

ἀν-άγ-ω, ἀνάξω, ἀνήγαγον, ἀνῆχαε, 
ἀνῆγμαι, ἀνήχθηνΈ 164 ἔοτ]), δοὺ 

οαὖ, ρῸὸ ἔοτίῃ, ΑΥ̓͂Θ, ΟΔΥΥΥ͂. 

ἄνα-δύ-ω, ἀναδύσω, ἀνέδυσα (ἀνέδυν)), 

ὰ 

ξΞ ἀνήγοντο (867). 

ἀναδέδυκα, ἀναδέδυμαιϊ, ἀνεδύθην: 

Τἶβθ, ΘΙΏΘΤΡΒ, “' αἶγα ὯΡ,᾽ Ρ]ῆρσθ Ρ. 

ἀνα-θηλέτω, ἀναθηλήσω, ἀνεθήλησαϊ 

Βριοσῦ, Ὀ]ΟΟΙ ( οτῦ], δηθνν), Ὀυᾷ 

(δρδὶῃ), ὈΪΟΒΒΟΥΙ, 

ἀν-αιδείη, ἡς, ἢ ΒΠΔΙΠΘΙΘΒΒΙΘΒΒ. 

ἀν- αιδής, ἐς 5118 16]685, Ὁ 66] ρ΄, 
ἀναίξαᾶς (ἀναίσσω), αοΥ. αοἰ. ραγεϊοΐ». 

ἀν-αιρέω (αἷρε-, ἐλ-), ἀναιρήσω, ἀνέ- 

ελον (ἀνεῖλον, 584-585), ἀνήρηκαξ, 
ἀνήρημαιξ, ἀνηρέθηνΣ ἰακα }, 

Βηδύο ὋΡ, 8561ΖΘ. 

ἀν-παίσσω (ξαι-Ετκ-), ἀναίξω, ἀνήιξα, 
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ἄναξ] 

ἀνηίχθην δύαγῦ ἊΡ, ἀαγὺ ἊΡ, Βρυ]ῺΡ 

ἌΡ. 
ἄναξ, ἄνακτος. ὁ Ἰτῖηρ, Ἰοτά, Ῥτούθοῦου, 

οὨἱοἔ (811). 
ἀν-ά-ποινος, ον ΠΏΓΘΩΒΟΙΩΘΩ͂, Μποὺ 

8. ΤΔΏΞΟΤΩ ῬΔ]Ω͂, 

ἄνασσε, υ8. 180 (ἀνάσσω), ἐπιροταί. 

ἄνασσε(ν), Ὁ8. 353, (ἀνάσσω) τ ἤνασ- 

σε») (557), γρθγ7. 
ἀνάσσω (Εανακ-), ἄνάξω, ἡγάξὰ 118 

(ον), συδτα, Ὀγούθου. 

ἀναστᾶς (ἀνίστημι), 394 αοΥ. αεἰ. 

γ»αγέϊο». 

ἀναστήσειε(ν) (ἀνίστημι), ἄογτ. αοί. 

ορίαΐ.. οατι8., 1069. 

ἀνάσχεο (ἀνέχω), 2ἃ αοΥ. ηυδᾶ. ἐπιρογαΐ, 

ἀνασχὼν (ἀνέχω), 24 ἀοΥ. αοἱ. ραγξιοϊρ. 

ἄνα-φαίνω (φαν-), ἄναφανέω, ἀνέφηνα, 

ἀναπέφηναξ, ἀναπέφασμαι, ἀνεφά- 

γὴν Τ6Υ68], Βῃῆον (10). πηϑηϊθβῦ, 

ἁνδάνω (σξαδ-,. σξαδε-), ἁδήσωϊ, 

εὔαδον (ΞΞ-Ξ ἔξαδον), ἕαδα ΡΊ]θᾶ86, ἅ6- 

Ἰρ]ιῦ, ΟΠ ΔΥΊ. 

ἄνδρα, ἀνδράσι(ν), ἄνδρες, ἀνδρί, 

δρῶν (ἀνήρ). 

ἀνδρο-φόνος, ον 8 -ΒΙ ΑΥ̓ΤῚ, τ Τα Θτ- 

ΟἿΚΝ, 

ἀνέβη (ἀναβαίνω). 

ἀνέδυ, ἀνεδύσετο (ἀναδύω). 

ἀν-εκτός, ἡ, ὁὀν ΘΠ πΓ80 16, ὈΘΑΤΔΌ]6, 

ὑο] ΘΓ]. 
ἀνέλοντο (ἀναιρέω), Ξἃ αοὐ. γοϊα. 

ἀνελών (ἀναιρέω), 9ἃ αοὐ. ραγύϊοϊ. 

ἄνεμος, ου, ὁ Ια, ὍΓΘΘΖΘ. 

ἀνέρας (ἀνήρ). 

ἀνέσταν (ἀνίστημι), 3ἃ αογ. αοἰ. ἐπαϊο., 

δὰ γίωγ. 

ἀνέστη (ἀνίστημι). Ξἃ αοὐ. αοἱ. . 

ἀν-έχω (σεχ-, σχ-), ἀνέξω (ἀνα- 

σχήσω), ἀνέσχον (ἀνέσχεθον), ἀνό- 

χωκα, ἀνέσχημαι Ἐ ὨΟΙΑ͂ ὑρ, ταΐδθ, 

, Θῃάαχθ. 

ἄνήρ, ἀνδρός, ὁ (1681) τη, ὙΑΙΙΊΟΤ, 

3 
αν- 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΟΘΒΕΕΚ [ἀπάνευθε(ν) 

ΘΤΟ, α8 αἰδέϊηισιιδλ)οᾶ ζγοτα, ἄνθρω- 

πος (ἸΏ676) 88. 

ἀνθερεών, ὥνος, ὁ οἸΐῃ, ὈεοδΙᾶ. 

ἄνθρωπος, ου, ὁ (1166) 1811, α8 α18- 

ἐϊηριίϑ]οα ἤγοτι ἀνήρ (1681) ΤΆϑη, 
ὙΥΑΤΥΊΟΥ, ἈΘΙΟ. 

ἀνιστάμενος (ἀνίστημι), »ταδοΐ Ῥατ- 

ἐϊοΐρ. 

ἀν-ίστημι (στη-; στα-), ᾿ἀναστήσω, 

ἀνέστησα (ἀνέστην), ἀνέστηκα, 

ἀνέσταμαι, ἀνεστάθην!, 5βίδηα (1), 

ϑϑῦ ὋΡ, ταῖβθ, (8.156. 

ἀν-ορού-ωἾἿ, ἀνώρουσα Ἰυτ0 ἊΡ, ΞΡτΪῚ 

ἌΡ, δὐαγῦ ὍΡ. 

ἀνστήτην (ἀνίστημι)" ΞΞ 

(6867), 34 αον. ἀιιαϊ. 

ἀντ-άξιος, ἡ, ον Θαυϊναϊθηῦ, Οὗ Θαι8]᾿ 

ψ 8116. 

ἄντην ΟΡΘΏ)Υ͂, ὈΘἔΟΓΘ {116 ἴΔ06. 

ἀντιά-ω, ἀντιάσω (ἀντιάω, ἀντιόω, 

608-604, 946-948), ἡντίασα ἃγ- 

᾿ ῬΙΌΘΟΝ, ὈΠΙΘΡΆΓΙΘ, ΒΏΔΙΘ, Ῥᾶγύδτο, ρῸ 

(ὀοτηθ8) ἴο ταϑϑῦ. 
ἀντί- βίην ψῖ ορροβίησ τηϊρηΐ, 

ορροβιυΐοῃ, δηὐαρομ δῦ α}]}ν. 

ἀντί-βιος, ἡ, ον ΟΡρΡοβίῃηρ, ὨοΒΙΙ18. 

ἀντί-θεος, ἡ, ον ΡΟΘΠΚΘ, Θαᾷὰ8] το {16 

σοῦβ, ἃ τϑύοῃ ἔοτ {16 ροῦϑ. : 

ἀντίος, ἡ, ον ἴῃ ΟΡΡοΒ᾽ύΐοῃ, ορροβίηρ, 

Ἰιοϑ}16, ἔδοίΐηρ,, τηϑούϊῃρ, ὑο τηθϑῦ. 

ἀντιόωσαν (ἀντιάων -Ξ-Ξ ἀντιάουσαν (948-- 

948). ῬΥ68. γαγέϊοϊρ.., 76Ήν. 

ἀντι-φέρω (φερ-, οἷ-, ἐνεκ-), ἀντοίσω 

θᾶ, ἃρδΊηδῦ, ΟΌΡΟΒΘ. 

ἀνώγ-ω, ἀνώξω, ἤνωξα, ἄνωγα (7ῸΥ 

ἀνεστήτην 

119] 

ἤνωγα ὃ 884) οοιητηδηᾷ, ΟΙὨΘΙ, 

Ὁ]α, 
ἄξω (ἄγω). 

ἀπ᾿ -- ἀπό. 

ἀπ-αμείβ-ω, ἀπαμείψω, ἀπήμειψα, 

ἀπημείφθην! (6Χ)οΒδρΘ ; ηυϊά.. Υθ- 
ῬΙΥ͂, ΔΏΒΥΘΙ, ΤΟΒΟΠα. 

ἀπ-άνευθείν) ἀρατὺ, νγαν. 
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ἅπας] 

ἅ-παᾶς, ἅ-πᾶσα, ἅ-παν 8}, ΘΙ γΘ, 
Ὑ0]8. 811 ὑοσούμθν. 

ἀπατηλός, ή, ὀν ἀδοοϊίξα], ἔ8186, 

ἀπ-αυράω -Ξ- ἀπαρξράω (Ερᾶ-); ἔπυρ677.. 

εὐ αοΥ. πιεαπΐπῷ ἀπηύρων ; ἀπου- 

ρήσω; αΟΥ. ρατίϊοίρ. ἀπούρας (-Ξ 

ἀπόξερᾶς) δῖα ἃδΥ, ἀθΡΥΪγΘ, 

βηιδύοι ἀν. 

ἀπεβήσετο (ἀποβαίνω). 

ἀπεδέξατο (ἀποδέχομαι). 

ἀπειλέ-ω, ἀπειλήσω, ἠπείλησα 

ὑῃγθδίθῃ, θοδβῦ, ᾿ Θηδ0θ, 

ἀπεῖπον τ-Ξ- ἀποεῖπον. 

ἀ-πείρων, ον ὈΟῸΠαΊ655, τη 01685. 

ἀπελυμαίνοντο (ἀπολυῦμαίνομαι). 

ἀπέλῦσε (ἀπολύω). 

. ἀ-περείσιος, ον Ῥο.ΠΑ]Θ55, 1ἰτη}01688. 

ΘΟ ]ΘΒΒ, ΠΤ ΘΑΒΆΓΘΌΙΘ, 

ἀπ-έχω (σεχ-, σχ-), ἀφέξω (ἄπο- 

σχήσω), ἀπέσχον (ἀπέσχεθον) ΠΟο]ὰ 
ἴτοτη. 

ἀ-πήμων, ον ὈΠΙΙΔΙΙΠΘΩ͂, ὈδΙΏ]ΘΒ55, 

Πποὰὺ Βυχὺ (ἀδτηδρθ, ρϑίῃ, βοτ- 

ΤΟΎ). 

ἀπηνής, ἐς ὨΔΥΒΉ, ΟΥΆΒΙ, τα ᾶθ. 
ἀπηύρων (ἀπαυράω). 

ἀ-πιθέτω, ἀπιθήσω, ἠπίθησα ἀἴδοΡθΥ, 
[αὐ] ἴἠο ΟΌΘΥ, αἰδυγυϑῦ. 

ἄπιος, ἡ, ον (ᾧ΄. ἀπό) ἴαγ, αἰβιαηΐ, 

ἀπό αἄν., απᾶ »γόρ. υυἱξῃι σθη.. ΟἿ, 

ΓγΌΥη, ΎΔΥ,, ὈΘΟΚ. 

ἀποαίρεο (ἀφαιρέω), Τηρεταί. 

ἀποαιρεῖσθαι (ἀφαιρέω), ἔγυϊη. 

ἀπο-αιρέω -Ξ- ἀφαιρεω. 

ἀπο-βαίνω (βαν-, βα-), 
᾿ (ἀποβήσομαι), ἀπέβησα (ἀπέβην), 

ἀποβέβηκα, ἀποβέβαμαιξ, ἀπεβά- 

θην Ἐ ἀδρᾶγί, ρῸ αὙὟῶν. 
ἀπο-δέχτ-ομαι, ἀποδέξομαι, ἀπεδεξάμην 

(ἀπεδέγμην), ἀποδέδεγμαι, ἀπεδέ- 

χθηνῈ τθορῖγο (Υοτὴ}, δοοθρῦ (το). 

ἀπο-δί-δωμι (δω-, δο-), 
ἀπέδωκα, ἀποδέδωκα, Ἐ ἀποδέδομαι, 

ἀποβήσω 

ἀποδώσω͵ 

ΨΟΟΛΒΙΆΑΒΥ [ἅπτω 

ἀπεδόθην ρῖγο Ῥϑοῖ, τοϑύοσβ, γΘΌ ΓΗ, 

δὶνθ δῦ, Ὀᾶγ. 

ἀποδοῦναι (ἀποδίδωμι), αοΥγ. αοἱ. ἰγυῆηι. 

ἀπο-εῖπον (Εεπ-), 24 ἀογ., ΒρΘδΚ ουΐ, 

ἄδην, τϑμυϑθ. 

ἄ-ποινα, ὠν, τά τϑηβοϊη (8). 

ἀπολέσθαι (ἀπόλλῦμι), ΟΥ̓. ἰγυῆτι. 

᾿ἀπόλεσί(σγ)γαν (ἀπόλλῦμι) Ξ- ἀπώλεσ- 

(σ)αν (667). 

ἀπ-όλλυμι (ὀλ-, ὁλε-, ὄλο-), ἀπ- 

ολέσ(σ)ω, ἀπώλεσ(σ)α, ἀπόλωλα 

ἀοβίσον, Κἰ1}1, χσυΐι; ηιυϊά.,) ῬΘΓΊΒΗ, 

αἴθ. 

ξΑπολλων, νος, ὁ Αγο]]ο, σοά οἵ 

ἰἰσἢί, αὐτὰ Ῥαΐγοτ 07 Ἠυυδῖο, ῬΟΘΊΥΥ, 

απ μοαϊϊηρ. 

ἀπο-λυμαίνομαι (λῦμαν-) Ῥυτὶν (οπ6- 
5611), οΟἸθδι(86). 

ἀπο-λύ-τω, ἀπολύσω, ἀπέλυσα,. ἀπο- 

λέλυκα, 

ἸοοΒ6, βϑῦ ἴτββ. 

ἀπο-νοστέωξ, ἀπονοστήσω, 

στησα ΤΟύαΓΏ (ΠοΙΏ6). ΡῸ (ΒΟΙΏ6), 

ΟΟΙΏΘ. 

ἀπο-νόσφι(ν) δρατχί, ἀύγὰν (ΓΟΙΉ). 

ἀποπαύεο (ἀποπαύω), ἱπιρεγαΐ, 

ἀπέπαυσα, 

ἀπολέλυμαι, ἀπελύθην 

ἀπενό- 

ἀπο-παύτ-ω, ἀποπαύσω, 

ἀποπέπαυκαξ, ἀποπέπαυμαι, ἀπε- 

παύθην Ὁ ορᾶ86 (το), τρίσγαϊῃ 
(τοι), βδίορ (ἔοση), αθβίβῦ, γϑ- 

βύσγαϊῃ. 

ἀπο-στείχω (στειχ-, στιχ-), ἀπέστιχον 

ἀορδιύ, βῦθρ οἵ, ΤιΆΤΟ] ΑΎΑΥ. 

ἀπόστιχε (ἀποστείχω), ΟΟΥ. ἡῃωρογαΐ. 

ἀπο-τίνω {(τει-, τι-, τινΕ-), ἀποτίσω, 

ἀπέτῖσα, ἀποτέτικαξ, ἀποτέτισμαι, 

ἀπετίσθην" ΤΟΡΔΆΥ, τΤΘαυϊῦθ, τθοοτη- 

ὍΘΏΒΘ, δοῃβ ἴου. 

ἀποτΐσομεν (ἀποτένω). 

ἀπούρᾶς (ἀπαυράω). 

ἀ-πρίατος, ἡ, ον ὈΠΡΟΙΡΙῦ, σαὺπουῦ 

ῬΥΐοΘ, ἔΥΘ6. 

ἅπτω (ἀφ-), ἅψω" (ἅψομαι), ἧψα, 
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ἀπωθέω 

ἦμμαι, ἥφϑην Ἐ Λοπ0}, 1Δ. Βο]ἃ οἵ, 
αἰδοῖ, αἰδοῖ, 

ἀπ-ωθέω (Εωθ-, Εωθε-), ἀπώσω, ἀπέ- 
ωὡσα, ἀπέωσμαιξ, ἀπεώσθην Βῆογθ 

ΔΎΟ, ῬΌΒΗ ΟΕ, αὐὶνγ αὐνᾶγ. 

ἀπώσει (ἀπωθέω). 

ἄρ, ἄρα, ῥὰ παύιγα!]γ, Οὗ ΟΟΌΓΒΘ, 85 
γοὰ ΚΠΟΥ͂,, 8ἃβ. γοὰ ταϊσ]ῦ Θχρθοῦ, 

ἐμαὶ ἰ5, ἱπ' οἴθοῖ. 1ὲ ἰ8 ποὶ αἴισαψϑ 
ἐγαγιϑιαίαῦϊε πο Ἐπρίΐδη, τολῖολι 

ἢαδ 7ΟΥ τὲ πὸ οφαοὲ οψιίυαζονί, 

ἀρά-ομαι, ἄρησομαι, ἠρησάμην, ἤρα- 
μαι Ἐ ῬΓΆΥ, ΟἼ7Β6, ἸΏ ΨΟΙΪΚΘ, 

ἀρ-αρίσκω (ἀρ), ἦρσα (ἤραρον), 
ἄρηρα, ἤρθην Βυϊ, δΔααρύ, δα}αϑί. 

ἀργαλέος, ἡ, ον ΠΟΙΤΊΌΙΘ, ΤΘΥΤΙΌΙ6, 

ΔΥῸ], οταο], ἀἸ ΒΗ οα]0. 
᾿Αργεῖος, ου, ὁ Ατρῖνρ, αγδοκ. 

Αργος, εος, το «ἄγροϑβ, ἃ οομπΐγῳ απὰ 

οἷν πω ΘΎ 6606. 

ἀργός, ἢ, ὁν Ὀτὶρ]))}ῦ, Βϊηΐησ, ΒΨ], 

Βαβι ηΐηρ. ΝΝ 
ἀργύρεος, ἡ, ον 5ΙΠγΘΥ(7}). οἵ 5͵Πγ 61, 

ἀργυρό-πεζος, α, ον ΒΙ]γΘτγ-Ἰοοἰρα, 

ἀῤγυρό-τοξος, ον Οὗ ἃ ΒΙΠΥΘΙ ὈΟΥ͂, 

δαυΐρροᾶ ἢ ἃ 5] θὺ ον, Β11γ61- 

Ῥονγθᾶ (οη6), «Δροϊϊο. 

ἀρείοσι(ν) (ἀρείων, ον). 

ἀρείων, ον (ἀγαθός, ή, ὄν) οοηῃιραταΐ. 

(184, 1). Ὀούΐθσ, τσ) ον, ὌΓΔΥΘΥ. 

ἀρήγιω, ἀρήξω, ἤρηξα Π8]Ρ, βδίδῦ, 
ΒΌΟΘΟΟΤ. 

ἀρήν, ἀρνός, ὁ, ἢ ἸΔΙΠΌ. 

ἀρῆξαι (ἀρήγω), ἀογ. γύην. 

ἀρήξειν (ἀρήγω). 

ἄἀρητήρ, ἤρος, ὁ ῬυΥ]οδῦ, ὉΓΔΥ͂-ΘΥ. 

ἀριστεύς, ἢος, ὁ οΟἠϊοῖ, ΠΟΡΙΘΠΊΔΗ, 

Ἰθϑᾶβυ. 

ἄριστος, η, ον (ἀγαθός, ή, ὀν) διιρετί.. 

Ῥδβδί, ποϑ]θϑι, Ὀγνοβὺ, ξαϊγθϑῦ, 

ἄρ-νυ-μαι, ἀρέομαιξ, ἠρόμην (ράμην) 
ΔΟαῦΪϊΓΘ, 11, Β8 076, ὈΤΈΒΘΙΥΘ, 

ἀρνῶν (ἀρήν, ἀρνός, ὁ, ἡ). 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΒΕΙ [αὖθ 

ἄρσαντες (ἀραρίσ κω), αοΥ. ραν οί. 

ἀρχός, οὔ, ὁ Ἰ᾿ἸΘαΟΘΙ, ΟΟΙὨΔ)ΔΠΑΪΘΓ, 

ΤᾺ]6Ρ. ΟἸἱθέ, σαϊᾶθ, Ῥ]]οῦ. 

ἄρχ-ω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχα", ἤργμαι, 
ἤρχθην Ἔ Ὀθρίη, 6 Βτβὺ, Ἰϑδι, γ1]6, 

ἄ-σβεστος, ον ᾿ποχύϊηρα 5816. 

ἅσσα (ὅστις, ἥτις, ὅ τι), Ἰνοην. αἸιὰ αἀοο. 

φίωγ. γιομί. 

ἄσσον (ἄγχι) οοηυραγαίΐ,, ἩΘΆΤΘΙ, 
ΟἸΟΒΘΤΙ, ᾿ 

ἀστεροπητής, ἅο, ὁ ΠΌΓΙΙΘΣ Οὗ ἸΙσΐ- 

Ὠΐηρ. 

ἀτάρ --Ξ αὐτάρ. (671) Ὀαῦ, ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 

ΟἿ ὑῃ8 οὐδοῦ πδπᾶ. 

ἀταρτηρός, ἦ, ὁὀν ΠΆΤΒΉ, ὈΪ ΘΓ. 

ἀ-τελεύτητος, ον ὉΠΔΟΟΘΟΙΩΡΙ]ἰΞΗ6Ω., 

ἄτερ δρατῦ, ΔΑ (ἔτότῃ), τ] Ποαΐῦ, 
ἄτη, ης, ἣ ὈΠπ4 ἰηξαναδίϊοῃ, [01]Υ, 
γα ΐη, τοϊβέουαῃθ, ᾿ αγῦ. 

ἀ-ττμάζω {ττμαδ-). ἀτ᾽μάσω, ἠτίμασα 

ΟἸΒΏΟΠΟΥ, ἰῃϑα]ύ, 5] 1 σηῦ, ἀ 65 186, 

ἀ-τιμά-ω, ἀτιμήσω, ἠτΐμησα, ἀἸΒΠΟΠΟΥ, 

᾿πιβα]ῦ, 5] ρηῦ, ἀσρϑρ 56. 

ἄ-τῖμος, ον ἀἰΒῃομποτθᾶ, μῃομογθᾷ, 

ἀοβρίβοᾶ. 

ἀτιμότατος, ἡ,ον (ἄτιμος, ον»), ϑιιροτγίαί. 

᾿Ατρεΐδης, ἅἄο, ὁ Βοη οὗ Αὐτθιβ, τιϑ1ι- 
αἰΐι γε ΐονβ ἰὸ «ἀσαγπθηνηοῦι. 

᾿Ατρεΐων, ὠνος, ὁ 80 οἵ Αὐγθα8, ιιϑι- 

αἰΐν γε ξογ8 ἰο Ασαπιθηνηοτι, 

ἀτρύγετος, ον ὈΔΙΥΘῚ " ΤΘΒΌΙΘΕΘ ἢ ὦ 
τυογὰ οΥ πποογέαϊηι ἡυθαγήιρ. 

αὖ ἀηθνῦ, ἃραίη, ἃ Βθοοηᾶ {ΐη6, Ὀαΐ 

ΠΟΥ͂Ν, 

αὐδά-ω, αὐδήσω, ηὔδησα 5ΞΡ68Κ, 587, 

ἄθοϊαχθ, βῃοαῦ, ΟΥὙ Ουΐ. 

αὐδή, ἧς, ἡ γοΐοθ, ΒΡΘΘΟΙ, ἀἰΒοΟΌΤΒ6, 

Ἰδηράδσθ, ΒΟΘΠΩ͂, ΟΥΥ. 

αὐερύω (ΞΞ ἀν-ξερνω -- ἀρξ-Εερνω: 

Εερυ-, Ερυ-), αὐέρυσα ἀτῶτνγ ρ (016 

684), ᾿ 

αὖθ᾽, υ8. 870 τ-- αὖτε (676, 582). 
αὖθ᾽, υ8. 4993 -Ξ αὖθι. Π 
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αὖθι] 

αὖθι Ἰοτα, ὑθ6χτθ, ἢ (815 ({1|40) γίδορ. 
αὐτάρ (ἀτάρ, 671) Ῥαΐ, ΠΊΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, ΟἿ 

186 οὔπον ἢδῃηά. . 

αὖτε ΔΏΘΥ, δραΐῃ, ἃ 5600} {11η6, Ἰοαῦ 

᾿ς ΠΟΥ͂, 

ἀντή, ἧς, ἢ ὈαύΠ6-ΟΥΎ, ταῦ - ΠΟΘ. 

αὐτ-ῆμαρ (0) {16 (56])βάσῃηβ ἄδν. 
αὐτίκα οὐ ἴΠ6 βρού, ἱπητηθαϊδίο]νυ, 

ξουύῃ. 

αὖτις ὉΔΟΚ δραΐῃ), ἃηθνγ. 
αὐτίχ᾽ -- αὐτίκα (578, 663). 
αὐτός, ή, ὁ 5618, Ηἰτη (5818), ἨΘΙ(Β61), 

ἰ0 (8618). ΒΆ118. 

αὐτοῦ Π6Γ6, δὖ ὑΠπ8ὺ 1406. 

αὕτως ἴῃ 6 βϑ8ῖὰὼ6 ψῶν, ὑΠπ5, 80, ἃ5 

τη ΘΙ ΠΟΥ͂ ἅΓΘ. 

ἀφ-αιρέω (αΐρε-, ἐλ-), ἀφαιρήσω, ἀφέ- 

ελον (ἀφεῖλον, 584-585), ἀφηρηκαῦ, 

ἀφήρημαιυξ, ἀφῃρέθην Ἔ  Κὸ αὐγᾶν, 

τΟ, ἀθρυῖΐνυθ. 

ἄφαρ ἱτητηραϊαίθ]γ, ἔου αι ἱᾺ. 

ἀφέλεσθε (ἀφαιρέω), 2 ἀοΥ. γτηϊά. 

ἄφενος, εος, τό νγ6 4}, ΤΊ Ο1168. 

ἀφέξει (ἀπέχω), ὕμΐ. 

ἀφίει (ἀφίημι). Τ᾽ ΡΘΥΖ. 

ἀφ-ί-ημι (ση-, σε- ΞΞ ἣ-, δ, 608--604) 

ἀφήσω, ἀφέηκα (ἀφῆκα), ἀφεῖκαξ, 

ἀφεῖμαι," ἀφείθην Βθηἃ δἀὐᾶγ, ἀ185- 

γηΐβ5, 01], ἀτῖνα (08). 

ἀφύξειν (ἀφύσσω). 

ἀφύσσω (ἀφυγ-), ἀφύξω αἱρ ἃ}, ἀτανν 

(οαῦ), σοἸ]]θοῦ, 168} ἊΡ. 

᾿Αχαιίς, ἰδος ἤέηνι.. ΑΟἤάθδῃ. 

᾿Αχαιός, οὔ, ὁ ΑοΙδθδῃ, αγθ6}. 

᾿Αχιλ(λ)εύς, ἢος, ὁ ΑΟ]}11168. . 
ἄχ-νυ-μαι Ὀ6 φυϊθυθᾶ, Ὅ6 νεχϑᾶ, 6 

Θητασρᾶ. 

ἄχος, εος, τό γοΘ6, φϑίη, ρυϊθῆ. 

ἄψ ῬΔΟΙΚ (ἀραῖῃ). Ῥδοϊστγατα (5). 

Β 

βαθύς, εἴα, ύ ἄδθρῃ, Ῥγοϊοπῃᾷ. 

βαίνω (βαν-, βα.), βήσω (βήσομαι), 

νΟΘΟΑΒΙΠ ΒΥ [βοῦς 

ἔβησα (ἔβην), βέβηκα, βέβαμαιϑ, 
ἐβάθην ἘΞ οομ16, σῸ, Ὑγ811. 

βάλλεο (βάλλω), ἀγρογαΐ. ηνὶᾷ, 

βάλλω (βαλ-, βλη-), βαλέω, ἔβαλον, 

βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην Ἐτῆτον, 
Ἰγ.1], Ξοού, 448}. ; 

βαρύς, εἶα, ὕ ἤθᾶνν, γΙΘΙ ΡΠ, ν]ο] θηΐ, 

ΕΒΘΥΘΙΘ, Ρ͵αΥΘ, βουΐϊουβ, ᾿τηροτχδηΐ. 

βασιλεύς, ἣος, ὁ Κίηρ, τὰ]θΡ, οἸϊοῖ- 

(611). 
βάτην (βαίνω) τ ἐβάτην (857), 2 

αον., ἀμαὶ. 

βεβήκει(ν) (βαίνω) Ξε ἐβεβήκει(ν) (887), 

»ἰ 677. 

βέλος, εἐος, τό (ο΄. βάλλω) ἀατί, ὅτ- 

ΤΟΎ, 5] 10, Τη]55116. 

βένθος, εος, τό ἀοΡ.}. 

βῆ (βαίνω) τε ἔβη (867), 3ἃ αογ. 

βηλός, οὔ, ὁ ὉΠ 7650], 

βῆσαν, βῆσε (βαίνω), 

οαϊιβαΐ. (1069). 

βήσομεν (βαίνω), υ8. 1φ4ᾷ -Ξ- βήσωμεν 

(900). αοΥγ. αοἱ. διυυδ)υοί., οαπ δαί, 

(1069). 
βίη, ης, ἣ βίγθηρῃ, ταϊρ]ῦ, σ] ]Θη08. 

βιός, οὔ, ὁ Ῥον. 

βουλεύσαντε (βουλεύων, ἀοΥ. αοἷ. »αγ- 

ἐϊοῖρ., ἀμαΐ. 

βουλεύ-ω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβού- 
λευκαξ, βεβούλευμαυξδ, ἐβουλεύθην!. 

ῬΙδὴ,. οΟΆΏ56]Ι, ϑᾶγίβθ, ἀ6}1061- 

δίθ. 

βουλή, Ὥς, ἣ ῬΙδη, ΜΠ], ὙΊΒ}, Ῥὰ- 

ῬΟΞΘ, οΟΌηΒθὶ, ΘΟσ 161). 

βονλη- φόρος, ον ΘΟὨ561-ὈΘαΥηρ, {π]} 

οὗ ΘΟ.Ώ86), ἀἰδογδθί, 

βούλ-ομαι (βουλ-, βουλε-), βουλήσο- 

μαυξ͵, βέβουλα, βεβούλημαιξ, ἐβου- 

λήθην" τΐῖβη, ἀθβῖσθ, 06. ψ]]][ηρ, 

ῬΓΘΙοσ. 

βοῦς, βοός, ὁ, ἣ Ὅ11], οχ, σον. 
βοῦς (βοῦς, βοός, ὁ, ἡ), Ὁ8. 1δ4 ΞΞ αἀὐο. 

»ἴων, 

ΔΟΥΥ. (867), 
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βοῶπις 

βο-ῶπις, ιδος ζδηι.. ΟΑἸΤ.-Θγθᾷ, Ἰᾶτρθ- 

ΘΥ6(4, οχ-ϑγϑά. 

Βριάρεως (-- Βριάρηος, ον, ὁ, δ78, 

586), ὠ, ὁ Βτνίατγοίβ, α 8εα-αϊοϊηῖίψ. 

Βρϊσεύς, ἢος, ὁ Βηίδουβ, ζαΐδον οἵ 

Βγ δβο8. 

Βρϊσηίς, ίδος, ἢ Βι15618, ἀαμ σεν οὗ 

Βγίδει!ϑ. 

βροτός, οὔ, ὁ 

βωμός, οὔ, ὁ 

ὍΔ86, 4108. 

βωτι-άνερα ἤδηι.. 

ΠΌΤ τ Ρ ἈΘΙΟΘΒ ; 

ὨΌΤΒΘ Οὗ ὨΘΤΟΘΒ. 

τηογύδϑ!, ΤΏ 8}, 

(φ΄. βαίνω) ἔουπαάδίϊοῃ, 

ΤΑ -ΠΟῸΤΙΒΗΪΏΡ, 

αϑΔ ϑιιδδέαρί., 

Γ 

γ᾽ ΞΞ γέ. 

γαῖα, ἡς, ἢ θαχίμ, ἰδ ηα, ΘΟ. 

γαίω (γαξ-) τα]οϊοθ, Θδχ α]ῦ, ρΊοτνυ. 
γάρ ροϑίροϑβ. σοτῇ., ἴοτ, ἴῃ ἑοῦ. 

γέ γροϑίροβ. φοηοϊ. οπρμαδβίζηρ ἐδ 

φργοοραΐηρ τυογὰ ΟΥ̓οίαιιδο, ᾿παθ6α, ] 

αὖ Ἰοαϑῦ, αὖ Δ ταῦθ. 

γείνομαι (γεν-), ἐγεινάμην Ὀδροῦ, ῥτο- 

π΄ ἄθ, Ῥθ8τ, 86 ῬοΤΉ. 
γέλος, ον, ὁ Δ ρ ον, ταϑυυϊτηθηΐ, 11- 

ἰατιῦγ. 

γενεή, ἧς, ἡ σοῃθτγαύίοῃ, ἔδυ Ϊ]Υ, βύοοϊι. 
γένετο (γίγνομαι) Ξε ἐγένετο (867). 3ἃ 

ΑΟΥ͂. 

γένηται (γίγνομαι), 294 αοὐ. ϑιυιδ)ιοῖ, 

γένοντο (γίγνομαι) τΞ ἐγένοντο (6867), 

Ξ3ἃ αογ. 

γεραιός, ἦ, ὁὀν οἸἹᾶ, δἀρθᾷ, δηοϊθηῦ: 

ηιαϑ8ο. α8 διιδδίαπέ.., οἹὰ ΤαδῊ. 

γέρας, αος, τό ῬὈτὶΖα (οὗ ὨΟΠΟΙ). 

γέρων, οντος, ὁ Οἷα τηϑῃ. 
γηθέω (γηθ-, γηθε-), γηθήσω, ἐγήθησα, 

γέγηθα το]οῖοθ, 6 ρ]αά, ΘΧαΪ. 

γηθήσαι (γηθέω), αοὐ. ορίαΐ. 

γῆρας, αος, τό Ο]α 866, 61α. 

- γίετγνομαν- (γεν-, γενε-,) γον-), γενήσο- 
ἡσμαύε;:ξγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, 

ΗΒΟΜΈΕΒΙΟ ΘΒ ΕΚ [δασμός 

ἐγενήθηνί ῬΘΟΟΠΊΘ, ὍΘ, Ὀ6 

ῬΟΓΊ.. 

γι-γνώσκω (γνω-, γνο-), γνώσομαι, 

“νων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαιϊ, ἐγνώ- 

σθηνῈ νον, ΤΘΟΟρΏΪΖθ, 1681}, Ῥ6Τ- 

ορίγβρ. 

γλαυκ-ῶπις, ιδος 76ηι., φσ]οδιηϊηρ- 

ογϑα, Παβϑηϊηρ-ογϑα, “ον]-ογοϑα. 

γλυκίων, ον (γλνκύς, εἶα, ὑ) οογη- 

Ῥατγαΐ.. ΒΥΤΘΘΌΘΥΙ. 

γλυκύς, εἴα, ὑ βυγοθῦ. 

ὈοΏΡθ, ΒΡΘΘΟ]., Ἰ8- 

ΔΙ ἾΒΘ, 

γλῶσσα, ἡς, ἢ 

Βαδρα. 

γνῶ, γὙνώωσι (γιγνώσκω), 3ἃ ἀΟΥΥ.. αοἱ. 

ϑιμδ)μιηοί. 

γόνυ, γουνός (γούνατος) τό ΚΝΕΕ. 

γουνάζομαι (φΦ΄. γόνν), γοννάσομαν 

ΘΙΩΌΤΔΟΘ {ῃ6 ρθθβ, δηὐΐσθαῦ, ἴτω- 

ῬΙΟΣΘ. 

γονων (γόνυ, γουνός, τό). 

γυνΊ; γνναικός, ἣ ΟΙΏΔ, Ὑγ16. 

ΔΑ 

δ᾽ -- δέ (576). 

δαιμόνιος, ἡ; ον Ῥοβδοδθοα (ὉΥ ἃ ἀ86- 

ΤΏΟΩ) ; βΟΟΩ͂ ἐγ]ΘὨΩ : ΟΥ̓ΔΖΥ, ἔΟΟ] 5}, 

νυτούοῃ, 

δαίμων, ονος, ὁ, ἢ αν ηγ, ρσοὰ, ροῦ- 

α΄655. , 

δαί-νῦ-μι (φ΄. δαίς), ϑαίσω, ἔδαισα! 

(ἐδαισάμην) Θηϊθτίδί, [οαδὺ, Ὅδη- 

απθ., 

δαίς, δαιτός, ἣ Ῥοτίίοῃ, ἔθαβὺ, θϑησαθῦ. 

δάκρυ, νος, τό θᾶ. ἷ 

δακρύ-ω, δακρύσω, ἐδάκρυσα, δεδά- 

κρυμαν ἼΘΘΡ, 564 ὑθᾶτβ. 

δαμᾷ (δαμά ζω) τ-Ξ- δαμάει (δ84--585), 

δαμασει (608--60.4) Κμΐ. 

δαμάζω  (δαμαδ-), δαμά(σ)ω, ἐδάμασ- 
(σ)α, ἐδαμάσθην Βυρᾶμθ, οτθϑὺ- 

ΟΟΙΏΘ, ΟΥΒὮ, ΘΟΜΊΝΑΤΕ. 

Δαναός, οὔ, ὁ θη δδη, αγδοζ. 

δασμός, οὔ, ὁ αἰνίβίοῃ (οὗ 8Ρ01]). 
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δάσ(σγαντο τς ΨΟΘΑΒΌΠΑΒΥ [Διί 

δάσ(σγαντο (δατέομαι) τΞ ἐδάσ(σγαντο | δηθύν-ω Ἰοϊίθ:, ὑδττΥ, ἀθ]αΥ. 

(5887), αοΥ. δηλέομαιξ, δηλήσομαι, ἐδηλησάμην, 

δατέομαι (δατ-, δατε-), δάσ(σ)ομαι,[ δεδήλημαι στη, Ὠυτῦ, ΔΘΒΌΤΟΥ, 

ἐδασ (σ)άμην, δέδασμαι αἰν!α6, ἅ15-] ἄδιηδᾶσθ, τΤΟῺΡ, τυΐη. 
υὐϊραΐθ, δ]ού, δημο-βόρος, ον ἀθγουνηρ ( Βοοαβ 

. δέ, ροϑβέροβ. οογδιποῖ., δῃὰ, Ὀυῦ, ἔοτ,} οΥδ {116 ῬΘΟΡΙΘ. 

80. δήν -- δρήν, απ οἰά ἀοοσιιδαξίοθ, ἔοΥ ἃ 

«δε, τοὐέδ αοο., (188, 4) ἴο, ἊΡ ἴο. ᾿ Ἰοῶρ {ἴπη6, ἸΟΏΒ. 

δέδασται (δατέομαι), ῬΕΥ. διά, αἄυ.. απὰ ῬγΘΡ. υυἱέδι. σου. απᾶ 

δείδοικα (δείδω). ἜΝ αοο., ὈΠΤΟΙρΊΠΙ, ΓΌΥ τηθδ5 Οὗ, Οἡ 80- 

δείδω (δεει-, δέοι-, δει-), δείσομαι, οουηῦ οὗ ; αἄν., Ῥούνθθῃ, δι ΟῺΡ : 

ἔδεισα, δείδοικα (δείδια) ἔθαι, Ὅ6] εὐὐέπι σότ., ὑπγοῦρ; ωὐὐόι αο., 
αἰτία. ὑμγοΌρΡ, ὈΥ͂ ΤΏΘΔῺΒ. Οἱ, 011 δοοουῃΐ 

δειλός, ἡ, ὀν ἔθαχξι!, οονϑγα]γ, οὐἵηρ- ] οἱ, ἀυτίηρ. 

ἱηρ, ΤῊ ΪΒΘΥΆ016, ὈΙ 1416. Δία (Ζεύς, Διός, δ), αἀ00. 

δεινός, ή, όν ἀτοδα( 1), ἀυγἕα], ὑθΓ- δι-άν-διχα, 1} ὕνο τῶγβ, αἸ ΘΥΘΠΠΥ. 

ΤΊΡρ]6, ἔθασξα!. δια-πέρθω {(περθ-, πορθ-), διαπέρσω, 

δέκατος, ἡ, ον θη}. διέπερσα (διέπραθον) ΒΦ 0]ς (ὐύΘΙ]Υ, 

δέμας, αος, τό Ὀυ11, εὐαύαγθ, 8126, ὑΠΟΓΟῺΡὮ]Υ), ῬΙΌμαΘοτ, ῬΊΠασΘ, ἄἀρν- 

ἔοτιι, οάγ, βού Γθ. αϑύδαϊζα. 

δέξασθαι, δέξατο (δέχομαι). ᾿ ᾿ Ἰδια-πρήσσω (πρηκ-), διαπρήξω, διέ- 

δεξιτερός, ή, όν γἱρηῃῦ (Π8π6), ἸΌΟΚΥ. πρηξα, διαπέπρηγαίΐ, διαπέπρη- 

δέος, δέος (δείους), τό ἔθαι, ἀγθϑᾶ, γμαιΐ, διεπρήχθηνί 5ο ΘΟΙΌΒΒ, ὈΔ55 

ὑἰγηϊατγ. ΤΠ ΡΟΌΡ, ὑΥΎΘΙΒΘ, 855 ΟΥ̓́Θ, 80- 

δέπας, αος, τό ΟΡ, δοΒΙΘί. ΘΟΙΏΡΙ ΒΗ, ΠΝ 

δέρκομαι (δερκ-, δορκ-, δρακ-), ἔδρα- διαστήτην (διίστημι) Ξε διεστήτην (887), 

κον, δέδορκα, ἐδέρχθηνΈ (ἐδράκην")  Ζφἃ αογ. ἀπαὶ. 
8566, Ιοοκ, ὈΘ}ο]ά. δια-τμήγω (τμηγ-; τμαγ-), διατμήξωἘ, 

δέρω (δερ-, δαρ-), δερέωξ, ἔδειρα, δές, διέτγμηξα (διέτμαγον), διετμάγην 

δαρμαι, ἐδάρηνἘ 51κ1ὴ, ἤδγ. Ι βϑρδιδαῖθ, αἰνίᾶθ, ρϑυῦ, οὖ ὡραιῦ, 

δεσμός, οὔ, ὁ (φ. δέω) Ῥοηᾶ, Ῥαπᾶ, Βρ|0. 
᾿ ξούδου. δί-δωμι (δω-, δο-), (δι) δώσω, ἔδωκα, 

δεύομαι (δευ-, δενυε-), δενήσομαι, ἐδεύ-͵ δέδωκα, δέδομαι, ἐδόϑην σὶγοΘ; σγδηΐ, 

σα Ἰδοῖς, π66(1, Ὅ6 'ἰπ ϑηΐῦ. Ῥδβύονν. 
δεῦρο Εἰ Π61, ὕὑο 815 ῬΙῶο6, ὮΘΓΘ. διείρεο (διείρομαι), ἐπιροταΐ. 

δεύτερος, ἡ; ον βθοοῃᾷ, Β0ΟΟΘΘαΪηΡ, | δι-είρομαι (εἰρ-, εἰρε-), διειρήσομαι ἴῃ- 

Ἰαΐθτ. αὐϊγ 1ηὗο, αϑὶς ἃρουὖ 1ὔθτῃ ὍΥ ἰύθιῃ. 

δέχθαι (δέχομαι), αΟΥ. ἐγ. διεπράθομεν (διαπέρθω). 

δέχ-ομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην (ἐδέγμην),  δι-έπω (σεπ-, σπ-ὴ,. διέψω, διέσπον 

δέδεγμαι,͵ ἐδέχϑηνε τροορῖγοθ, δοοθρῦ. ΘΟΘΟΙΏΌ]181., ῬΘΓΓΟΥΤη, 50. ὑΠΓΟῺΡΊ), 

δέτω, δήσω, ἔδησα, δέδεκαξ, δέδεμαι,͵] 6 Θηραρθᾷ ἴῃ. 

ἐδέθηνἙ Ὀϊηα, 16. διέτμαγεν (διατμήγω). 

δή ἱπᾶθαοά, ὑγῸ]γ, ξουβοοίῃ, ποντ. Διί (Ζεύς, Διός, ὁ), ἀαΐ. 
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διίστημι} 

δι-[ στημι (στη-, στα-), διαστήσω, 

διέστησα (διέστην), διέστηκα, διέ- 

σταμαιθ, διεστάθην!Ἐ Βίδηα δρατί, 

βορϑσζδῦίβ, αἀϊνίάβ. 

διί-φιλος, ἡ, ον ἄθδγ ὑο Ζθαβ, Ὀϑὶογρὰ 

οἱ Ζθυϑ. 

δικαέμεν(αι) (δικάξω), Ἰτυῆτ. 

δικάζω (δικαδ-), δικάσωξ, ἐδίκασ (σλ)α, 

δεδίκακαἘ!, δεδίκασμαιξ, ἐδικάσθην" 

7πᾶρθ, ἀθοϊᾶθ, ργομοῦμοθ ἡαρτηθηῦ. 

δικασ-πόλος, ου, ὁ πα ρ6, ΔΥΌΙΘΙ, αΪ5- 

ὍΘΏΒΘΥ οὗ Ἰυ0166. 

διο-γενῆς, ἐς ῬΟΙῚ Οἱ Ζθυβ, Ζθυ- 

ἀθβοθμᾶθά. 

Διός (Ζεύς, Διός, ὁ). 

δῖος, α, ον αϊνίηθ, σοά]ῆτο, ρ]οσίουβ, 

ὨΘΔΎΘΏΪΥ, : 

διο-τρεφής, ἐς ΖΘ .5-ΠΟῸ ΙΒ η6α, Ὁ1γΔ 6. 

μ6 φυούθοθοῃ οὗ Ζθυβ. 

δί-πτυξ, υχος ἀου]6, ὑνγο- 14. 

δοῖεν (δίδωμι), 3ᾷ αοΥ. ορίαΐ., 

δολο-μήτης, ὅο, ὁ αθοθίγον, ογαξγ- 
ταϊη θα. 

᾿δόμεν(αι) (δίδωμι), 34 αοΥ. ἰγυΐῃη. 

δόντες (δίδωμι), 24 αοΥτ. Ῥαγίϊοῖρ. 

δόρυ, δουρός (δούρατος), τό ὈΘΔΙΩ, 

{ἸΏ ΌΘΥ, ΒΡΘΑΣ. : 

δός (δίδωμι), 24 αοτ. αοί. ἵγρ6γ. 

δόσαν (δίδωμι) τ ἔδοσαν (887), 3ἃ αογ. 

δουρί (δόρυ, δουρός, τό). 

Δρύας, αντος, ὁ ΙΥΔ5. 

δύνα-μαι, δυνήσομαι, δεδύνημαι, ἐδυ- 

νάσθην ὍὈ6 4016, πᾶν ῬΡΟΎΘΙ, ΟΔ8. 

δύο (δύω) ὕνο. 

δ(υ)γω-δέκατος, ἡ, ον ὑνγθ 1}. 

δῶ, ἑπάθοὶϊ., τὸ ἸΟΌΒ6, ΒΟΙΏ6. 

δω-δέκατος, ἡ, ον (δνυωδέκατος, ἡ, ον) 

ὑννθ τ. 

δώῃ(σι) (δίδωμι), 34 αοΥὐ. αοἱ. 8ῦ- 
7μποί.. δα σἴπσ. 

δῶκε (δίδωμι) -Ξ ἔδωκε (887). ἀογ. 

δῶμα, ατος, τό οι186, ὨΟΏ16, Ρυϊ]αϊησ, 

δῶρον, ου, τό οἸἰδύ, ῬΥΘΒΘΙῦ. 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΔΒΒΚ , [εἴδω 

δώσει (δίδωμι). 

δῷ (σι) (δίδωμι), 9ἃ αοΥ. αοἱ. βιι λωτιεί., 

δὰ βίῃ. 

δώσουσι (δίδωμι). 

δώωσι (δίδωμι). 24 ἀοΥ-. ϑιυι γιγιοί, 

Ὴὶ 

ἕ (εἶο, ἕο), αοο. δίῃ. 

ἔα (ἐἑάω) -- ἔαε (δ84--585), ἱπιρεταΐ. 

ἐάω (σεξα-), ἐάσω, εἴασα, εἴακαξ, 

ῬΟΣΤΩΪύ, Δ8]]|ΟΥ͵, ϑϑασω εἴαμαι", 

1θδᾶγ6. 

ἔβαν (βαίνω) -Ξ- ἔβησαν ξ3ἃ αἀογ. 

ἔβη (βαίνων), ἃ αοΐ΄. 

ἐγγναλίξω (ἐγγναλιγ-), ἐγγναλίξω, ἠγ- 
γνυάλιξα σνδηῦ, Ὀχοδθηῦ 1. 

ἔγνω (γιγνώσκω), 2ἃ αογ., 84 βἴτιρ. 

ἐγώ(ν), ἐμεῖο 1. 

ἔδειραν (δέρω). 

ἔδεισε( ν) (δείδω). 

ἐδέξατο (δέχομαι). 

ἔδησαν ( δέω). 

ἐδητύς, ύος, ἢ ἱοοᾶ, ἐθρά. 

ἕδος, εος, τό 5ΒΒ5Α τ, δοαρ, ἨϑὈἰ αὐϊοι. 

ἔδωκε(ν) (δίδωμι). 

ἐείκοσι -- εἴκοσι ὑνγθὐγ. 

ἔειπες ΞΞ εἶπες (εἴρω). 

ἐέλδωρ ὑπαοοὶ., τό (165116, 5}. 

εἰάθην" 

᾿ἕζομαι (σεδ-, τε ἐδ-, 608- 604), ἔσσομαι, 
εἶσα, ἐ(ε)σσάμην 851: ἄογγῃ, 5θϑί. 

ἕηκε (ἴημι). 

ἑῆος (ἐύς). 

(ἐγθέλω (ἐθελ-, ἐθελε-), ἐθελήσω, ἠθέ- 

λησα, ἠθέληκα! ὙΠ5Ώ, ἀρβίσθ, Ὀ8 

ΜΠΉΏσ. 

ἔθεν, ἐθέν (εῖο. ἑο). 

ἔθεσαν, ἔθηκε (τίθημι), ΠΟΥ͂Υ. 

1) εἰ, ἐπιέθγ)., ἋΡ  ΘΟμΊ6 ! ρὸ ἰο ! 

2) εἰ (αἴ 1, ψΒΘύμΕν. 

Ἐεΐδω (εἴδομα) (Εειδ-, Εοιδ-, Εἰδ-), 

εἰδήσω (εἴσομαι), εἶδον, οἶδα, ίτι- 

Φ6Υ. ἤδεα ; ἐπ αοἰ. : αογτ. 5866; Ζι1. 

αγιὰ Ὀ677. Ἰζῶον ; ηυϊᾶ. β5θϑῖι, ἂ- 

ῬΘ68.. 
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εἰδώς] 

εἰδώς (Ξεἴδω) γΡ6:. αοἰ. ραγέϊοϊ. 
εἴθ᾽ -- εἴτε (678, 5688). 

εἴκοσι ΞΞ ἐείκοσι ὑγγϑηΐγ. 

ἐίκτην (ξεΐκω), ρἱωρ6 77. 

κεΐκω {Εεικ-, Εοικ-, Εἰκ-), εἴξωξ, ἔοικα 

ὍΘ᾽ ἯΪ6, σϑβϑι Ὁ16, Ὅ6 Βύθηρ, 5661 

(Κ61γ7)ὺ, ἀρΌθασ (βυ18}}6). 

εἰλήλουθας (ἔρχομαι). 

Ἐξΐλω (εἴλομαι) (Εελ-), ἔελσα;, ἔελμαι, 

ο΄ ξάλην οτοννα, ααγθ. 

εἶμι (εἰ-, ἰ-), εἴσομαι ΟΟΙΏ6, ΡῸ ; »Ὀ768. 

ογέοηι, υυἱέλι Κὰΐ. πυδατΐγις, 581} (ΥΥ111) 

6016, βο. 
εἰμί (ἐσ--). ἔσίσ)οόομαι Ὀ6, Θχίϑί, 

εἶναι (εἰμί), ἐηῆη. 

εἵνεκα -- ἕνεκα (511) οἡ δοοουῃὺ οὗ, 

Ὀθόϑαβθ οὗ, ἔου {16 Βα]. οὗ. 

εἶο (ἐ0) οὗ 1ἴγ. ᾿χδτ, 10. 

εἷος -τ- ἧος Ὑ}1116, τ}0}]. 
εἶπας, εἶπε, εἶπέ, εἰπεῖν, εἶπες, εἴπη, 

εἴπῃς, εἴποι, εἶπον, εἰπών (εἴρων), 394 

αΟΥ. 
εἴρομαι (Ξ-- ἐρέω) (εἰρ-, εἰρε-), εἰρήσο- 

μαι δ5)ς, Ἰηααΐτθ, αὐθϑύϊοῃ, 566Κ. 

ε(Ὀ ρῦμαι (ερῦ-), ε(ἰδρύσ(σγομαι, 
ε(ἰ)ρυσ(σ)άμην δ5ᾶγθ, ῬὈΙΘΒΘΙΥΘ, 

ΟΌϑοσνο, φχγούθοῦ, σαδγά, τοίϑῃ, 

εἴρω (Εερ-. Ερη-, Εεπ-), ἐρέω, εἶπον 

(ἔευπον), εἴρηκα, εἴρημαι, ἐρρήθην 

ΒΌΘΑΙ, Β8}7.. 61], 

εἰς, ἐς, ααῦ. απὰ γ»γερ. υυἱὲν αοα.. τοῖο, 

ἴο, Ὡ1}011, ὑπ υϑίῃ. 

εἷς, μία, ἕν οτι6, ΟὨ]Υ͂, 5018. 

ἐϊσᾶς, ἐΐσης (ἶσος, ἡ (ἐϊση), ον). 

εἷἴσε(ν) (ἔζομαι) αοΥ., οανιβαΐ., (1069). 

εἴσεται (Ἐεἴΐἴδω). 

εἰσί(ν) (εἰμί), 884 γ»ἷιν. 

εἴσω Ἰηΐο, ΜΙ 1η. ΟἸ θη, υοὐέδ, ἀοα. 

εἴτε. .. εἴτε ΜὨοίΠ6Γ. . , ΟΥ. 

ἐκ (ἐξ), αἄνυ., απιὰ Ῥτορ. υυἱξν σθη., ουὺ 

οὗ, (να) ἔτομ. 

νΟΘΑΒΌΑΑΥ [ἐλαύνω 

ἐκάη (καίω). 

ἕκαστος, ἡ, ον 680]}, ΘΥΘΙΥ. 

ἑκατή-βελέτης, ὅἄο, ὁ ἔγβθθ- ϑῃοοίου, 

ἔτϑβ- ])οούϊ ηρ, ΒΥ -ϑηοοίοι, ορί μοί 

01 «ΔΡοϊϊο. 

ἑκατη-βόλος, ου, ὁ ἔγϑ6-ΒΠοούρυ, 51187}Ὁ- 

ΒΙχοοίθι, ἔγθθ- ϑ)οούίηρ, 5 ιρ-5ηοοῦ- 

ἴ, βΒῃοοίζησ δοοοσαϊῃρ ἰὸ ΜΠ]. 

ΒΌΓΡΘ-Βηοούηρ, Αροϊϊο. 

ἑκατόγ-χειρος, πυπηατβα- δηαθὰ, 
Πα αγϑα-ἀιτηθά. 

ἐκατόμ-βη, ἡς, ἢ ΒΕΟΛΤΟΜΒ, 58ΘΟΙ ΠΟΘ, 

α τον 005} απϊηκαίδ, ογίρίπαϊν 

οτθ παγεα οαἰίο, οβενοα ἐη, δαοτὶ- 

[λὰ 

.ο. 

ἕκατος, ου, ὁ ἔτθθ-]οοίοσ, ΒΒδτρ- 
Βῃοούθυ. 

ἐκεῖνος, ἡ, ο (κεῖνος, ἡ, ο) ὑμαῦ (016); 

Ὧ6, 5116, 1ὖ. 

ἔκηα (καίω). 

ἐκη-βόλος, ον, ὅ ἔτ66-8]ΠΟοὐθι, 5ῃδτρ- 

Βηοούθυ, ορίξμοι 91. Αγοϊϊο, οτἱρσί- 

παϊν απ ααἀοοϊίυθ, ΒΒ οοΙηρ δοοογά- 

ἴηρ ἰὼ ΨΠῚ (ἄδβῖσθ, ᾿πο] δ 01), 

ῬΙΘαϑΌσΘ) ; ὧαϑ ϑδμδδίαηέ., ἔτθε- 

Βδοούθδυ, ΒΌΆΡΘ-ΠΟΟΐΘ, 58 1Ὀ- 

Βδοοίου. 

ἔκλαγξαν (κλάζω). 

ἔκλνε, ἔκλνες, ἔκλνον (Ἐκλεύω). 

ἔκ-παγλος, ον θυ }]6, ἀχθαᾶέαὶ, ὅνν- 
ἔμ], ἔστι σ! τ], ἔθαγξα), 

ἐκπαγλότατος, ἢ, ον (ἔκπαγλος, ο»)}»» 

διρετί. 

ἐκ-πάγλως ὑΘΥΥΓΌΙΥ, ΒΟΥΤΙΌΙΥ, ΔυγξΆ ]ΠΥ, 

αἀγνθδαάξαν, ἔν σ ΠΥ. 

ἐκ-πέρθω {(περθ-, πραθ-ἡ, ἐκπέρσω, 
ἐξέπερσα (ἐξέπιραθον) 5δοὶς (αὐῤθ11Υ)}), 

ῬΙΠᾶΘΡ, ὉΠ|αρθ, ἀσνδβίωίθ. 

ἐκ-τάμ-νω, ἐξέταμον ουὺ ουὖ, 

“Ἕκτωρ, ορος, ὁ Ἡ Θοἴον, 8οη ΟΥὙἩ Ῥγυίατι, 

απὰ ἰθαᾶον ὁ} ἐδι6 ΤΥΟ)αΉ. 

ἐκά-εργος (ξεκάξεργος), ου, ὁ ἔτθθ- [ἐλα-ύντ-ω (φ( ἐλάω) αὐΐνθ, ΟΔΥΤΎ ΟἹ, 
ψΟΥ κου, του κίηρ 815 1], Αροίϊο. ΒΟΣΙΚΘ, ῬΌΒΗ, ῬΓΘΒΒ, 
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ἔλαφος] 

ἔλαφος, ου, ὁ, ἡ ἀ6θΓ, δῖερ, ἱηα, 068. 

ἐλά-ω, ἐλά(σ)(σ)ω, ἤλασ(σν)α, ἐλή- 
λακαξ, ἐλήλαμαι, ἡλάθην" ἀτῖνα, 

ΟΔΥΤΥ͂ ΟἿ, ΒΟ Κ6, ῬΌΒ, ῬΥΘΒΒ, 

ἕλε (αἱρέω) Ξε ἕελε (657). Ξἃ ἀογ. 

ἐλελίζω (ἐλικ-), ἐλέλιξα, ἐλελίχϑθϑην 

ΒΏΔΙτΘ, ὑνι}, ὑννιδῦ, ΟΟἹ], ὨλδῖτΘ 

ΓΘΙΏ]6, ὈΥΘ Πα 151), 

ἐλεύσεται (ἔρχομαι). 

ἔλεψε (λέπω). 

ἐλθέμεν(αι), ἐλθοῦσα, ἐλθών (ἔρχομαι). 

24 αοὐ.. δι βηιυλῖυθ8 ατᾶ Ῥαγίί. 

ἑλίκ-ωψ, ὠπος, ηνᾶϑο. ; ἑλικ-ὥπις, ιδος, 

ὕξηι., ὈνΙσηύ-ογοα, Βαβι ἱπρ-ογϑά. 

ἔλιπε (λείπω). 

ἐλίσσω (Εελικ-), ἐλίξωξ, ἐέλιξα, ἐέλι- 

γμαι, ἐελίχθην (εε -Ξ εἰ, δ84--ὃ85) 

111, ὑνβῦ, ΟΟΥ], ὕαχι), 7Ὸ]], 

ἕλκεο (ἕλκων, ηυνᾷ. ἐηιροταΐ. 

ἕλκω (σελκ-, 

ἀτὰρ, ΡῺῈ]], τὰρ. 

ἕλον (αἱρέω) τΞ ἕελον (887). 

ἑλόντε, ἑλοῦσα (αἱρέω), Ζαἃ αοὐ. ραγίί. 

ἔλσαι (εἴλω). 

ἕλωμαι, ἑλών (αἱρέω), 9 αογ. 7ογΉν8. 

ἑλώριον, ου, τό Ὀοοΐγ, 5Ρ011(5), ῬΓΕΤ. 

ἔμ᾽ τὸ ἐμέ, ἐμέθεν, ἐμεῖο, ἐμεῦ (ἐγώ). 

“ἔμεν(αι), ἔμμεν(αρ) ΞΞ εἶναι (εἰμί). 

ἔμμορε (μείρομαι). 

ἐμοί (ἐγώ). 
ἐμός, ή, όν ΤΩΥ͂, ΤΔΪΏ6. 

ἐμπεφυνῖα (ἐμφύωλ, Ῥ6γ7. ραγτίοϊρ., 76. 

ἔμ-πης δον υ 6 1685, ἔοσ 81} ἐῃαῦ, ὉΥ 

811 τηϑϑῃβ, δβο! αὔθ γ, Θοτ Ὀ]θύθιν. 

ἐμ-φύ-ω, ἐμφύσω, ἐνέφυσια (ἐνέφυνν, 

ἐμπέφυκα ᾿ρτον ἰη(0ο), ΟἸΐπρ ὙΘΙῪ 
ΟἸΟΒΘΙΥ. 

ἐν((), εἰν, αἄυ.. απὰ γ»γΥόρ. υἱέϊ ἀαΐ., 

ἴῃ, αὖ, δῃηλοηρ, οἷϊ, θυ (ἢ, ΟὨ).. 

ἐν-αντίος, ἡ, ον ΟΡΡΟΒΙίθ, ἕαδοίηρ, Ὁ8- 

ἔογθ, ὕο πιθϑῦ, 

ἐναρίζω (ἐναριγ-δ, ἐναρίξω, 

ΒΓ Οὗ ΘΙΊΠΟΥ, 5Ρ01], 518. 

ἡνάριξα 

ΗΟΜΈΕΒΙΟ ΜΙ 

τ-Ξ- ἑλκ-, 608-604) αἀτᾶν, 

[ἐόντα 

ἐν-δέξιος, ἡ, ον οί αγ) 0Π6 τἰρηΐ, 
ἔχοι Ἰοὺ ἴο γ]ρ]γῦ. 

ἔν-δοθι τη, ἰη516, αὖ ΠΟΤ. 

ἔν-ειμι (ἐσ--), ἐνέσ (σ)ομαν Ὅ6 ἴ,. 

ἕνεκα ΞΞ εἵνεκα (871), υἱέ σθῃ., 

πδιαὶϊΐν Ῥοϑέροξδ., Οὐ δοοοιηΐ οἵ, 

ῬὈθόφαβθ οὗ, ἔοσ 6ῃ6 βαῖζθ οἱ. 

ἐνῆεν (ἔνειμι), ὥΡΟΥ,. 

ἔνθα ὑΠ6η, ὑΠΘΙΘΌΡΟΙ. 

ἐνί τΞ ἐν. 

ἐνν-ἢμαρ ([01) ΠΙη6 ἀδΥ8. 

ἐν-ὁρ-νῦ-μι, ἐνόρσω, ἐνῶρσα (ἐνώρορον), 

ἐνόρωρα, ἐνορώρεμαν ΤΟΛΒ6 ΔΙΠΟΏΡ, 

Ἀ1416 διποηρ,, δ χοῖία, 

ἕντο (ἴημι), Κα αοὐ΄]Κ να, 

ἐντός συ ἱ} 1, Ἰπ5146. 

ἐνῶρτο (ἐνόρνῦμι), 9ἃ ἀογ. ηυϊᾷ. 
ἐξ ΞΞ ἐκ. 

ἔξαγε (ἐξάγω), ἵῃιρογαΐ. 

ἐξάγω, ἐξάξω, ἐξήγαγον, ἐξῆχαἿϑ͵, 
ἐξῆγμαιυξ, ἐξήχθηνΕ Ἰοδά οαυὐὖ, 168 

ἔογίῃ, Ὀτίηρ ξοτῃ. 

᾿Εξάδιος, ου, ὁ Ἐ Χδαϊΐτ5. 

ἐξ-αλαπάζω (ἀλαπαγ-), ἐξαλαπάξω, 

ἐξηλάπαξα 5601 υἱὐίθυγ, ἀθβίσοῦυ 
αὐτουϊγ. 

ἐξαύδα (ἐξαυδάω) -- ἐξαύδαε (68.586), 

,, ῥηγρογαΐί. 

ἐξ-αυδά-ω, ἐξαυδήσω, ἐξηύδησα 5068 

ουὖ, [61], ϑῶγ, ἀΘΟ]Δ16, 

ἐξ-αῦτις ἀραΐῃ, ΔηΘ, [ΠΏ ΘΗ. 

ἑξείης ΟὯΘ6 ἴθι διῃΟΌ ΠΟΥ, ἴὰ ΦΆΓΩ, ἴῃ 

ΟΥ̓Ω͂Θ᾽. 

ἐξ-είρω (Εερ-, Ερη-, Εεπ-), ἐξερέω, 

ἐξεῖπον, ἐξείρηκα , ἐξείρημαι, ἐξερρή- 

θην ΒΡ6δΔΙς ουὔ, {6]}, Β8.07, ἀ Θο]δγ6. 

ἐξεπράθομεν (ἐκπέρθω). . 

ἐξερέω (ἐξείρω). 

ἐξέταμον (ἐκτάμνω). 

ἑο, εἶο (700) οὗ 1111. ΠιδΣ, ἴθ. 
ἔοικε (εἴκων), Ρ}677. 

ἐοικώς (Ἐεΐκω), Ῥ6γ7. αοἱ. ΡΝ 

ἐόντα, ἐόντες (εἰμί), ραγέοίρί68, 

8δ4 
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εὐς} 

ἑός, ἑή, ἐόν τε ὅς, ἥ, ὅν 8, ΒΕΓ(8), [08 
(ΟΥ̓). 

ἐοῦσαν, ἐούσῃ (εἰμ. 7όπι. ραγϊοϊρί 68. 

ἐπ’ -- ἐπί (576). 
ἐπ-αγείρω [ἀγερ-), ἐπήγειρα, ἐπαγήγερ- 

μαι, ἐπηγέρθην οΟἸ]]Θοῦ, ραύμοι (1ο- 

ΒΘ 617). 
“ἐπ-αίτιος, ον ὈΪΔΙΘΥΤΟΥΏΥ, ΤΌΒΡΟῚ- 

ΒΊΌ16, Ὀ]ΔΙΏ 8016, Φοοουῃῦδ]8. 

ἐπ-απειλέω, ἐπαπειλήσω, ἐπηπείλησα 

ὑῃγθαύθῃ (ἀρϑιηβῦ), Ὀοδβύ, 

ἐπ-άρχ-ω, ἐπάρξω, ἐπῆρξα, ἐπῆργμαιξ, 

ἐπήρχθηνε Ῥορίη, Ῥϑυξοστῃ ὑπ6 ἴη- 

Ἰὐ]αύοΥ τὶύθβ. 

ἐπάσαντο (πατέομαι). 

ἐπ-ασσύτερος, ἡ. ον ὑπο, Ο]056, ἴῃ 

ααΐοκ βαοοθββίομ, οσονγάρα, 

ἐπ-αυρίσκω" (ἐπαυρέωἘ) (ἐπαυρίσκο- 

μαι) (αὐρ-, αὐὖὐρε-), ἐπανυρήσομαι, 

ἐπαῦρον ΘὨ7ΟΥ͂, ΤΟΔΡ ὕὉ86 Ὀθηθῆΐ οἱ. 

ἔπεα, ἐπέεσι (ἔπος, εος, τό). 
ἐπεί Ώ6Ώ, 5ἴηοθ, ξου. 
ἔπει Ξ-Ξ ἐπεὶ (ἔπος, εος, τό) (δδ4-ὅδ8). 

ἐπειδή ΜΏΘΩ, 5Ξ΄Π06, ἴοτ, ᾿πΠα66ὰ. 

ἔπειθ᾽ (υ8. δὅ88) -Ξ ἔπειτα (δ7δ, δ82). 

Ἀἐπ-είκω (Εεικ-, Εοικ-, Επκ-), ἐπέοικα 

ῬΘΥ7. α8 ὍΤ68., Ὅ6 Β6ΘΙΏ]Υ, 6 Ευηρ' 

οἰιθσ (1 δααϊθῖοι, 8150). 

ἔπ-ειμι (εἰ-, ἰ-), ἐπείσομαι οΟη8 (ὩΡΟΏ, 

ΟὩ), ΘΡῬΓΟΘΟΏ. 

ἔπεισι(ν) (ἔπειμι), δὰ βἴγιρ. 

ἔπειτα 161}, ὑΠΘΓΘΈΌΡΟΙΩ. 

ἐπ-έοικα (Εεικ-, Εοικ-, Εἰκ-), 0617. οπῖν, 
6 Βυυϊηρ᾽ (ΘΙΌΒΘΥ, 4150). 

ἐπεπείθεθ' (ἐπιπείθομαι) -- ἐπεπείθετο 
(578, 682). 

ἐπέπλεον (ἐπιπλέω). 

ἐπερρώσαντο (ἐπιρρώομαι). 

ἐπ-έρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλευθ-, ἔλνυθ-), 
ἐπελεύσομαι, ἐπήλθον (ἐπήλυθον), 
ἐπελήλυθα (ἐπειλήλουθα.) Ο0Π16 ἌΡΟΙ 
(0ο, τὉογγατα), εἰύδοκ. 

ἔπεσ (σ)ι (ἔπος, εος, τό). 

νΟΘΟΑΒΟΑΒΥ 

ἐπέσσυται (ἐπισσεύω). 

ἐπεστέψαντο (ἐπιστέφω). 
ἐπ-ευ-φημέτωξ, ἐπευφήμησα 5ῃοπὺ 85- 

ΒΘ, ΔΡῬΌΙΟΥΘ. 

ἐπηπείλησε (ἐπαπειλέω). 

ἐπί, αἄυ., απνᾶ Ῥγόρ. υοἱέδ, σόν... ἃΔαΐ., 

ατιᾶ αοο., ἰο (Ρ)οῃ, δραϊηβὺ, Ὁγ ; 

αἄν., (Ρ)οΠ, ὕβθγθοη ; ὐὐδῇἔ ρ6Έ., 

(αρ)οῃ, ονϑνῦ, ἀυλμηρ; εὐὐδδν ἀαί,, 
(Ρ)οη, ἴῃ, ἔου, δοαῦ, ραϊηβύ, δὖ, 

Ῥοβίαθ, ὉΥ ; εὐὐν αοο.. (ὉΡ)0Π, ἋΡ 

ἴο, ονοσ, δρδίηδβῦ. 

ἔπι (ἔπειμι) ΞΞ ἔπεστι, Ὁ58. δ1δ. 

ἐπι-γνάμπ-τω, ἐπιγνάμψωξ, ἐπέγναμψα, 
ἐπεγνάμφθην ῬΘηα, οὐγῦ, βαῦαᾶαθ, 

Ὑ1Π. ΟΥ̓́ΘΤ. 

ἐπι-είκελος, ον 116, ΤΟΒΘΙΔΌΠΩΡ,. 

ἐπι-εικής, ἐς δυἱΐα.}16, Πὐθπρ, ῬΥΤΌΡΘΥ, 

Ῥθοοχηϊηρ, ἀθοθηῦ. 

ἐπιειμένε (ἐπιέννῦΌμι, ἐφέννυῦμι), ῬὈ617. 

γραγγιοϊρ.. Ὁο0. 

ἐπιέλπεο (ἐπιέλπω), ἱηυροταΐ. ηυϊᾷ. 

ἐπι-έλπο (Ἐελπ-, πολπ-), ἐπέολπα 

οα 86 0 ἤΟΡΘ, τηδκ ΒΟΡ6; γηυϊά., 

ὮΟΡΘ (ἴον), ὙὙ]ΒᾺ ἔου, ἀθβίσθ, δχ- 

Ῥθοίύ. 

ἐπι-ἐννῦμιξ (ἐφ-ἐννυμι) (ἐφέννυμαι) 

(Εεσ-), ἐφέσ(σ)ω, ἐφέσσα, ἐφεῖμαι 

(ἐφέσμαι), δούι υἱῇ, απιὰ εὐ ιούυ 

οἰ ἐδίοτι, οἸοῦῃθ, ἱπγθϑὺ. 

ἐπι-κρ(αι)αίνω (κῤῥαν-), ἔπεκρήηνα 80- 

ΟΟΙΏ}]Ϊ51., ρϑυΐοιτη, ἔᾺ1Η]] (4180, ἴῃ 

ΔἸ] 0). 

ἐπικρήηνον (ἐπικραιαίνω), αοΥ. ἐπιροταί. 

ἐπι-μέμῷφ-ομαι, ἐπιμέμψομαιξ, ἐπεμεμ.- 

ψάμηνξ, ἐπεμέμφθηνΕ Ὀ]ΙΆΙη6, Ηπὰ 

ἔδα]ὺ (111), ΤΘΡΤΌΔΟΙἢ. 

ἐπιπείθεο (ἐπιπείθω), πυϊα. ἐηυροταί. 

ἔπι-πείθω {πειθ-, ποιθ-, πιθ-), ἐπι- 

πείσω, ἐπέπεισα (ἐπιπέπιθον), ἐπι- 

πέποιθα, ἐπιπέπεισμαι, ἐπεπείσθηνἘ 

Ῥουβαδαθ ; ηὐἱάᾶ., ὑγυαβὺ (1η)., Ὀ6]1Θνθ, 

ΟΌΘΥ. 

δδδ 

[ἐπιπε ῥω εἰδ 



ὶ 
ἜΠῚ ΗΠΟΜΈΒΙΟ ΒΕ ΒΚ [ἑσπόμεθα 

ἐπιιπλέω (πλευ-, πλεξ-, πλυ-), ἐπι-  ἐρείομεν, τυ8. 62 (ἐρέω) κΞ ἐρείωμεν (800). 
πλεύσομαι, ἐπέπλευσαξ, ἐπιπέ.)] δμὀ)μηοί, 

πλευκαξ, ἐπιπέπλευσμαιξ 5811 (ῃ- ἐρέοντο (εἴρομαι). 
«. «οἡ, ΟΥ6}), μανὶσαΐθ, ἐρέουσα (εἴρω), Κυί. ραγύοςς»., ζότα. 

ἐπι-ρρώ-ομαι, ἐπερρωσάμην ον ἀοΎΤΩ ᾿ ἐρέτης, ὅο, ὁ ΟΔΥΒΙΏΆΘΙ, ΓΟΎΘΙ,, ΒΘΊ]ΟΙ. 

(ΡΟΏ), 1811 ὩΡΟῺ. ἐρετμόν, οὗ, τό ΟΔΓ. 

ἐπι-σ(σγένω (σευ-, συ-), ἐπέσ(σγενα, 1 ἐρέφ-ωοϑ, ἐρέψωξ, ἤρεψα ΚΟΟῈ (ΟΥ61), 

ἐπέσσυμαι, ἐπεσ(σ)ύθην ἀτὶνα σαι οΟΥ̓ΘΣ, Ὀα1]α. 

ΒΣΥΥ ΟἿ, ὉΤΡΈ. ἔρεψα (ἐρέφω) Ξε ἤρεψα (897). 

ἐπι-στέφ-ω, ἐπιστέψωξ, ἐπέστεψα! 1) ἐρέω (ἐρεξ-) δ8]ς, ἸΏ σαΪγ6, 566 ; 2) 

ἐρέω (εἴρω). 

ἐρητύτ.ω, ἠρήτυσα, ἠρητύθην ΟΠΘΟΙ, 

(ἐπεστεψάμην), ἐπέστεμμαιξ, ἐπε- 

στέφθηνΈ Βυγτοῃα, δηοίγοθ, ἢ] 

Ῥυϊηταΐϊηρ {1]], τϑβύγαϊῃ, σοηῦτοΟΙ, οομ δίῃ, ΟὈΤΙΏ. 

ἐπιτέλλεο (ἐπιτέλλω), πυΐᾶ, ἡπερεταί.  ἐρι-βῶλαξ, ακος 1]0η-ο]οα 64, Ὠθᾶνγ- 

ἐπι-τέλλω (τελ-, ταλ-), ἐπέτειλα, ἐπι- [ οἸ]οααθᾷ, ἔθ). 118. 

τέταλμαι σΟΙΩΙΤΩΔΙΗΩ͂, ΔΟΘΟΙΠΌΙ]15}. ἐριδαίνω (ἐριδαν-), ἠριδησάμην αὐ8᾽- 

ἐπι-τηδές ϑυ Ποϊθηγ, [ἢ ΒΒ ΠΟΘ 3} ΤΟ], ὉΙΟΙτου, βύσγθ, Πρῃύ. 

ὩΌΤΩΌΘΥΒ, ΔΡΡΥΟΡυ  αύθ]γ, δα ]γ. ἔριδι, ἔριδος (ἔρις, ἔριδος, ἡ). 

ἐπι-φέρω {(φερ-, οἷ-, ἔνεκ-), ἐποίσω, | ἐρίξω (ἐριδ-), ἤρισ(σ)α, ἐρήρισμαιἘ 
ἐπήνεικα (ἐπήνεικον), ἐπενήνοχα ει, , ΟΘὍΔΙΥΤΘΙ, βύγίνθ, Πρ]. 

ἐπενηνεγμαιυΐ, ἐπηνέχ θην ὉΘΆΤ ὍΡΟΙ, ] ἔρις, ιδος, ἢ 5016, ἀἼΔΥΥΘΙ, ἘρΉΐ, 

Ὅθδ: δραϊηθῦ. ἐρίσαντε (ἐρίξζω), αογ. ραγίϊιοῖ». ᾿ 

ἐπι-χθόνιος, ον ὌΡΟΣ {μ6 ρδχΐῃ, ἰ ἕρκος, εος, τό ῃθᾶσϑ, ἔϑῃοθ, ἀρίθῃβδθ, 

ΘΔ. Ὅ]γ, Θαγ ὑἢ- ΟΣ, Οὗ ὑπ Θαχίῃ. ὈΌΙαΣΚ, ὈΔΥΥΊΘΡ. 

ἔπλεο, ἔπλετο (πέλω), 3ἃ αἀογ. ἕρμα, ατος, τό Ὀθδ1η, ὈΙΌῸΡ, ϑΞιΡΡοτγί, 

ἐποίσει (ἐπιφέρω). βίαν. 

ἐπ-οίχομαι (οἰχ-. οἶχε-, οἶχο-)., ἐποι-] ἔρος, ου, ὁ Ἰογθ, ἀιΘβίσθ, Ῥϑββί οη. 

χήσομαιξ,' ἐπῴχωκα ΡῸ ἴο, ρΡῸ ἐρύσίσ)ομεν, τυὉ8. 141 (ἐρύωλ) - ἀοΥ. 

ἀρσαϊηδβύ, αὐΐϑοϊτς, Ὀ]Κ. δυδ)ωοί. (800). 

ἔπος, εος, τό ποΟΙΩ͂, βαγίηρ, σΘοΙητηθηᾷ,  ἐρύω (Εερυ-, Ερυ-), ἐρύω, εἴρυσ(σγα, 

ΒΏΌΘΘΟΆ. ᾿ εἴρυί(σ)μαι ἄγῶνν, ἄτᾶρ, ἸΔΌΠΟΙ. 

ἕπω (σεπ-, σπ-), ἕψω, ἔσπον Ὅ6 ὈΏΞΥ, ἔρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἐλευθ-, ἐλυθ-), 

Ῥϑυέοστῃ ; ηνᾶ., ξοΊ]ονν, ϑοοοσρϑηγ, ἐλεύσομαι, ἦλθον (ἤλυθον), ἐλήλυθα 
αὐϊομᾶ. (εἰλήλουθα) οοΠ16, ΡΟ. 

ἐπῴχετο (ἐποίχομαι). . ἐρωέτω, ἐρωήσω, ἠρώησα ἤονν, Βρουΐ, 

ἔργον (Εέργον), ου, τό ψΟπις, ἀθ6ᾶ,)] βρυγύ, 45}. 

ΦΟΟΘΟΙ ΒΗ θηΐ, ἔβϑί. ἐς τ εἰς. 

ἔρδω (γοπι Βερΐω: ξεργ-, Βοργ-), ἔσαν (εἰμί) τΞ ἦσαν (887), ὥρεογ. 

ἔρξω, ἔρξα, ἔοργα ἃο, Ῥοτξοττγη, γᾶ 6, 1 ἔσεαι, ἔσίσγ)εται (εἰμί). 
ΒΔΟΙΙ ΠΟΘ, ΤΟ Ε]ζ, ΔΟΟΘΟΙΏΡΙ15}.. ἐσθλός, ἡ, ὁν ροοα, ΠΟΌ]6., ὍΤΑγΘ, 116, 

ἐρέθιζε (ἐρεθίξω), ἵτηαρογαΐ. ΒοΙρέμὶ, κἰηα (170, νἱ1116, 
ἐρεθίζω (ἐρεθιδ-) ν0Χ, ΔΙΩΡΈΣ. ἔσοντο (εἰμί). 

ἐρέθ-ω ὙΕΣ, ΘΏγΑρΘ, ὑοσσηθηΐ, ὑθᾶβ6, ἑσπόμεθα (ἕπω). 
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ἔσ(σ)εται 

ἔσ (σ)εται, ἐσσί, ἐσσόμενα, ἔσται (εἰμί). 
ἔσταν (ἵστημι), 24 ΟΥ̓. 

ἐστέ (εἰμί). 

ἔστησαν (ἵστημι). 

ἐστί(ν), ἐστόν, ἔστω, ἔστων (εἰμί). 

ἔσφαξαν (σφάζω). 

ἔτ᾽ -- ἔτι (δ75). 

ἑταῖρος (ἕταρος, 671). ου, ὁ ΟΟΙ ΤΣ Θάθ, 

οοΙ δηΐου, ἔο]]ονσοσ, ἐσ! θη, 

ἔτεκες (τίκτω). 

ἐτέλεσ(σ)ας (τελείω). 

ἑτέρωθεν ἔτογῃ {118 ΟἾΠΘΙ 5168. 

ἐτ-ήτυμος, ον 6, υηξα!] 5, ΒΌΓΕ, 

768], δούμϑ!. 

ἔτι 5011], 1ὴ δα! ον, ἔστ ΠΟΥ (ἸὩΟΓΘ). 
ἔτισας, ἔτισε (τίνω). 

ἔτλη (Ἐτλάω). 

ἑτοιμάξω!" (ἑτοιμαδ-), ἑτοιμάσω: ", ἣτοί- 
μασ(σ)α ῬΓΘΡΆΧΘ, τηδ]τΘ σϑδάγ. 

ἐτράπετο (τρέπω). 

εὖ 7611, ΒΌΟΘΟΘΑΒΙ]]γ, ΠΘΡΌΙΥ, 

ὈΓΤΟΒΡΘΙΟΌΒΙΥ, ΤΘΥΟΥΘΌΪΥ., Ἰ.ΟΚΊΙ]γ. 

ἐύ-δμητος, ον Ὑ16]}- Ὀ0]]}0. 

ἐύ-ωνος, ον τγ61]-οἸτάθα, θαυ α]- 

γγαϊθίθα, 
εὔκηλος, ον Ἀπαϊδύυγθα, 

(11) οα]ια, αὐἱθῦ. 

ἐν-κνήμις, ἴδος -Χ1}611-ογθανθα, 

εὐνή, ἧς, ἢ 64, ΒΙΒΘΡΘΙ, ΔΠΟΠΟΥ-ΒίΟ 6. 

αν, ἀ61. 

εὐξαμένοιο, εὐξαμένου, εὔξαντο (εὔχομαι). 

Σ»ὔ 

ἔύ, 

ἤη Ῥθδοβ, 

εὑρίσκω (εὗρ-, εὑρε-), εὑρήσω, εὕρον, 

εὕρηκα, εὕρημαιϊξ, εὑρέθην ἢπᾶ, 

σοΙὴ6 ὍΡΟΙ, ἰ ὍΡΟΙ. 

Ἑϊρυ-βάτης, ὅο, ὁ Τ ΡΥ Δ΄68. 

εὐρύ-οψ, οπος ἰδ:- Πα πηαουίησ (φ΄. ὑψι- 

βρεμέτης) ; ροϑβδίὶδιν [ἀγ-Βοϑίηρ. 

εὐρύς, εἶα, ὕ ψίαθ, Ὀτοδα, Ἰᾶγρθ. 

ἔύς, ἔῆος. τηϊρηΐγ, γα]ϊθηῦ, ροοἕ (5). 
εὖτε ΏΘΏ, 88. 

ἐυ-τείχεος, ον Ὑ76}]-νγα]]6. 

εὔχ-ομαι, εὔξομαν, ηὐξάμην, ηὐγμαιΐ 

ῬΓΆΨ, [δ κ Ἰουᾶ, Ῥοδδβῦ, ΘΧῸΪΌ. 

ΨΟΘΟΛΒΌΙΑΒΥ 

εὐχωλή, ἧς, ἡ σον, Ὠοαβῦ, ὈΓΆΨΘῚ, 
ἔφ᾽ -- ἔπι -- ἐπί. 

ἡ ἔφατο (φημί). ᾿ 
ἐφείω (ἐφίημι), 28 ἀοΥ. ϑιιδ)ωπος, 

ἐφέννῦμι (ἐπιέννυμι). 

ἐφετμή, ἧς, ἢ ΘΟΙΙΤΩΔΗΩ͂, τϑαπθϑῦ, ρο- 
᾿ιρϑὺ, ρυθβουρύοη, 

ἔφη (φημί). 
ἐφῆκε(ν), ἐφήσεις (ἐφίημι)- 

ἔφησ(θα) (φημί). 
ἐφθίαθ᾽ (φθίνω) τΞ- ἐφθίατο (576, 682), 

δα ρίων., ρίιωρογ. 

ἐφτείς (ἐφίημι), ρατγεϊοΐρ. 

ἐφ-ί-ημι (ση-: σε, ἢ ἕξ, 608-604), 

ἐφήσω, ἐφέηκα (ἐφῆκα), ἐφεῖϊκα , 

ἐφεῖμαιξ, ἐφείθην 5οοῦ δραϊηθί, 

Ἰ1 17] ὍΡΟΏ, 5614 ἌΡΟΗ. 

ἔχ᾽ (ἔχω) -- ἔεχε -- εἶχε (887, δ82- 
δδδ). 

ἐχε-πευκής, ἐς ΘΏδγρ, Ὀϊίηρ., 

ἰἔχετο (ἔχω) ΞΞ- ἐέχετο -- εἴχετο (837, 

58... δ86). 
ἔχθιστος, ἡ, ον (ἐχθρός, ἡ, ὀν), διωοτίζαί. 

Ἀξχθο-δοπέτω, ἠχθοδόπησα Θρᾶρθ ἴῃ 

Ποβυ τὴν τ ἢ, Ὅ6 Ππιαύθ Ὰ]. 

ἐχθρός, ή, ὁν Πιαΐοξα!, ᾿αὐθᾷ, ΘΠΘΙΠΥ, 

οαϊοῦβ, Ἰτοβί]6. 

ἔχον (ἔχω) Ξ- ἔεχον -- εἶχον (887, δ8δ4- 

85). 

ἔχω (σεχ-, σχ-, σχε:), ἕξω (σχήσω), 
ἔσχον (ἔσχεθον), ὄχωκα, ἔσχημαι 
(-ὦγμαι) Πῶνο, ΠΟ]Α, Ἰξββθρ. 

ἔω, ἐών (εἰμί). 

Ζ 

ζά-θεος, ἡ, ον ΨΘΙῪ ΒΘΟΙΘΩ͂, Πρὶν ΒΦΟΤΟ- 

Βασιοῦ. ὦ 

Ζεύς, Διός, ὁ Ζθουβ. ζαΐίπεν απᾶ Κἴηρ 

07 σοαβ αγνά Ἰλοηι. 

ζτώ-ω Ἰἴνθ. 

Η 

ἢ (ἠξὴ οὐ, ἴδῃ, ψΗρύμου; ἢ... ἤ 
ΟἸΠΟΣ. ., ΟΥ̓́, ὙΏΘΌΒΟΣΙ, . . ΟΥ, 
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ἢ] 

1) ἢ Ξύτοϊν, παρᾶ, ἐσ], ον ἃ ἔδϑοῦ, 

τος σρΙδη]Υ. 
2) ἢ (ἡμί), προγ. θα εἴπ. 

ἡ (ὁ, ἡ, τό). 

ἥ (ὅς, ἥ, δ). 

ἠγά-θεος, ἡ, ον ὙΘΙῪ ϑδϑογθᾶ, ΒΟΪΥ, 

Βοοτοβωησίῦ. 

ἥ γε (ὅ γε, ἥ γε; τὸ γε). 

ἡγέτοἰδαι,. ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγη- 
μαι Ἰρδὰ (086 τὰ}, βυϊάθ, οοιι- 

Τη ΘΩ͂, Τ]6. 

ἤγερθεν (ἀγείρω), αοΥγ. Ῥα88. 84 ρίμγ. 

ἡγήσατο (ἡ γέομαι). 

ἠγνοίησε (ἀγνοιέω). 

ἤγομεν (ἄγω). 

ἠδέ Δη8, 4150, οἿἱ 0886 Οὔἢ6᾽ Ὠϑῃηᾷ. 

1) ἤδη δἰγοδᾶγ, πον, δὖὺ ὑ}15 {{1η8. 

2) ἤδη (εΐδω), ρἱΡ ΟΥ̓. 
ἦδος, ἐος, τό 186, ἰλὺν, δανδηΐαρθ, 

ΒΡ ΘΥΙΟΥΙγ. 

ἡδυ-επής, ἐς 

ΒΌΘϑἰκίρ. 

ἣδύς, εἶα, ύ ΒΎΒΕΤ. 

ἠέ τ ἢ. 

ἠέλιος, ου, ὁ ΒΌΏ. 

ἦεν (εἰμῇ. 
ἠέριος, ἡ: ον ΘΕΙΥ ἴῃ 86 ΤὩΟΡΠΙΏΡΣ ; 

»οϑϑδίδἧίῳ οἸαᾷ ἴῃ ταὶϑί. 
᾿Ἤετίων. ὠνος, ὁ Εδίοῃ, Καΐδ ον ὁ} «4τὸ- 

αἀγοηιαοσῆο. 

ἤθελον (ἐθέλω). 

ἤιε (εἶμι). 

ἧκε (μι). 
ἤκουσαν (ἀκούω). 

ἥλασαν (ἐλάω). 

ἦλθε, ἦλθον (ἔρχομαι). 

ἧλος, ουὅ, ὁ Π4]], τὶ νοῦ, βυμᾶ; 

ἤλνθον (ἔρχομαι). 

ἦμαι (ἣσ- 5[0, Ἀ6 βοαϊβᾶ, 
ἥμαρ, ατος, τό ὅΔΥ. 

ἠμείβετο (ἀμείβω). 

ἢ-μέν ΒΌΤΘΙΥ, ἰπάθρα, ὉγΆ]γ, ΟἹ {116 

Ο.6 Βδπᾶ -: οοτγγοῖ. υυἱξἢ, ἠδέ. 

ΒΕΡΥ-[ΟΠΘα, ΘΎΒΕΤ- 

ΗΟΜΒΕΒΙΟ ΟΒΕΒΚ [ἠχήέις 

ἡμένη, ἥμενον (ἣμαι). 
ἡμέτερος, ἡ. ον ΟἾΡ(Ε): 

ἡμί (γ-)., ὑπιρε77. ἣν, ΒΡΘΔΚ, ΒΆΥ, 161]. 

ἡμῖν (ἐγώ). 

ἦμος ΜΏΘΩ. 

ἤν -Ξ- ἄν 1. 
ἥν: 1) (ὅς, ἥ, ὅ); 2) (ὅς, ἥ, ὅν). 

ἥνδανε (ἁνδάνω). 

ἤος Ὑ2116, Ὁ η11]. 

ἠπείλησε (ἀπειλέω), 

ἤπειρος, ου, ἣ τρϑφίῃ (1414), σοηὐ]ηθηῦ. 
ἤρα, ἵπάθοϊ., τά ἕδγου, Ὀθηθῆν, Ρ]685- 

ὍΤΘ, ΚἰΏΔΏΘΕΒ, ὑτοὐθοὐϊοῃ. 

ἠρᾶθ’ (ἀράομαι) τ ἠρᾶτο 

(δ82-ὅδδ, 576, 682). 
ἠράετο 

Ἥρη, η9; ἥ Ηρτγα, οοηϑοτί 91} Ζθοιιβ 
απὰ χιθθη 0} ἐδ ρσοαϑ. 

ἠρήσατο (ἀράομαμρ). 

ἠρι-γένειος, α, ον ΘΑΙ]Υ-Ό ΌΤΙ, ῬΟΤΤΙ ΘΔΤΪΥ 

1 06 του ηϊΡ,. 

ἦρχε (ἄρχω). 
ἥρως, ὡος, ὁ ΗΒΆΟ, Τηρῦ ὙΨΔΥΤΊΟΥ, 

Ῥτούθονου, ΒΥ] ΟΥ. 

ἦτ: 1) (ὅς, ἥ, δ); 23) (ὅς, ἥ, ὅν). 

ἧσθαι (ἣμαι). 

ἥσι, υὐ. 20, 888 (ὅς, ἥ, 

ἧστο (ἣμαι). 

ἠτίμασε(»ν) (ἀτιμάξζω). 

ἠτίμησε (ἀτιμάω). 

ἢ τοι ΒΏΌΓΟΙΥ, ἸηαΘΘΩ, ὑγ}}γ, ἔῸΥ ἃ ἔϑοῦ, 
σροτύδιγ. ' 

ἤτορ, ορος, τό Πθατύ, 508], ΒΡ ΣΙ. 
ηὔδα (αὐδάω) -Ξ ηὔδαε (δ84φ:-58δ). 

ἠύ-κομος, ον [8]Υ-Πδὶτοα, τν6}1- Πδῖτϑᾶ, 
Ὀρουύ]- 5566, τ 611-χοϑβοα, ηδν- 

ἴῃ ἃ ΤΊΟΒ μαιγοϑὺ οἱ ἸΙοηρ, Πογνίην 

ὯΔ, 

ηὖτε 7αϑῦ 88, Π1κ6. : 

Ἥφαιστος, ον, ὁ Ἡδθρμδαοβίῃβ, 
ἴαγιο σοᾶ οΓ γ6. 

ἠχήεις, ἐσσα; ἐν (οποηιαξοροοίίο) (16)- 
Θομοίΐπρ, τοϑηϊὴσ, (το) ϑουμάϊῃρ, 

ἐμβαθυΐηρ. 

ὅν). 

ἐδ 
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"χι} 

ἦχι σΏΘΤΘ. 
ἥψατο (ἄπτω). 

᾿ἪἬΖός, ᾿ἬἪόδος, ἡ ροᾶᾶοε5 οἱ π6 ἄδνσῃ, 
᾿ ἄδντῃ. 

ἧώς, ἠόος, ἣ ἄδνῃ. 

Θ 

θ᾽ -- τέ (δ75, δ89)., 
θάλασσα, ηἡς, ἢ 568. 

θαμβέω, θαμβήσω, ἐθάμβησα σοη- 

ἋΘΥ, Ὀ6 διηδζβᾷ, ὃρ ἔτσι ὐθηρα, 

βύδῃα θρθιδβῦ. 
θαμέες, ειαί, ἔα ὑμ 10 Κ, οτονγᾶθᾷ. 

θάνατος, ου, ὁ ἀθαίῃ, 

θαρσέτω, θαρσήσω, ἐθάρσησα, τεθάρ- 
σηκα ἴαϊζα ϑαγύ, δ ὀουταρθ, 06 

ῬΟ]ά, ὅδ 76, Ὀ6 χϑϑβο]τίθ. 

θεά, ἃς, ἡ ροᾶᾷ655, αἰγηἰΐγ. 
θείνω (θεν-), θενέω", ἔθεινα Εὐτῖκα, Ὠἰϊί, 

Ὀθαί. 

θέλε (ἐθέλω) -Ξ ἔθελε, ἱπυρεταί. 

θέμις, ἰστος, ἢ Οαβύίοχῃ, ᾿ΔὉ7, ΘΟΥΘΕ, 

7 ϑὕϊοθ, ΟΥ̓ΔΟ]Θ, ΤΌ]6. 

-θεν (σόη. οπαΐηρ, 112). ἔτοτη. 

θεο-είκελος, ον ρΟΔ]Κ6. 

θεο-προπέτω ῬΤΟΡΏΘΒΥ, ἰθαυΐχο οὗ ἃ 

δοᾶ, ἀβοϊᾶσθ δὴ οὔϑοὶθ, ᾿ἰηύθυρσοὺ 

16 αἸγ]η 6 ὙΜ11]. 

θεο-πρροπίη, ης, ἢ ΟΥ̓ΔΟ]Θ, ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 

θεο-πτρόπιον, ου, τό ΟΥ̓ΔΟ]Θ, ῬΤΟΡΙΠΘΟΥ͂. 

θεός, οὔ, ὁ ροᾶ, ἀϊνιηἰγ. 
θεράπων, οντος, ὁ αἰξοπαδηί, Βα ΌΪΤΘ, 

οΟΣϑαβ. 

θέσαν (τίθημι) -Ξ- ἔθεσαν (887), 
ΟΟΥ͂. ᾿ 

θε-σπέσιος, ἡ, ον αἸγ1Π6, ΤῊΔΙ,ΎΘ]ΟΒ, 

αν 6 }γ βδουηᾶίηρ, 

Θεστορίδης, ἄο, ὁ 500 οὗ ΤΠΘΒίΟΥ, 
Οαϊἰομα8. ὁ 

Θέτις, ιδος, ἡ ΤΠΟίΪβ, α 5θα-σοᾷο88, 
ι ο9,[1' Ῥοΐθιι5, 

«Αολλ 68. 

θέω (θευ-, θεξ-). θεύσομαν γὍΠ, Βρ668. 

2ὰ 

νΟΟΛΑΒΌΣΛΕΥ 

απ πιοίμοῦ οὗ 

[ἴθι 

Θήβη, ης, ἢ ΤἸΏΘΡΘ6, ἃ οἷν ὅπ Α51α 
ΜΟΥ. 

θῆκε(») (τίθημι) Ξε ἔθηκε(») (887). 

θήομεν (τίθημι) Ξ-- θήωμεν (800), 94 

αογ7., δι δ͵ωηοί. 

Θησέα (Θησεύς, ἢος, ὁ) Ξξ Θησῆα (572). 

Θησεύς, ἢος, ὁ ΤἬὭΘΒΘΕΞ, 

θίς, θῖνός, ἢ ὈΘΔΟΉ, βΒΏΟΤΘ, βταπᾷ. 

θνήσκω (θνη-, θαν-), θανέομαι, ἔθανον, 

τέθνηκα ἀ16, Ὀ6 Κἰ]6α, 
θνητός, ἡ, όν τηοτίδ!], ΠυΤΊ8Η. 

θοός, ἤ, όν 50, Βροϑᾶν, αὐΐοῖς. 

θρόνος, ου, ὁ ΤΉΠΟΧΕ, δθαῦ, ΔΙΤΏ-ΟἸ Δ ν, 

θυγάτηρ, τέρος, τρός, ἣ ῬΑΤΘΉΤΕΕΚ. 

θυμός, οὔ, ὁ Πποαγύ, 50], ΒΡ᾿Σ]ῦ, ΘΟΌΤΔΡΘ, 

ῬΑΒΘΙΟΏ. 

θύ-ω, ἔθῦσα ταϑῃ (68 ]0ηΡ), 485]1, 6 
ΤΆΞἢ, Τᾶρθ, 06 1Π56η6. 

θωρήσσωἘ (θωρήσσομαι) (θωρηκ-), 

θωρήξομαι, ἐθώρηξα, ἐθωρήχθην ΔΤΠῚ, 

ἀοῃ 86 ουΐϊχαββ, Ραῦ Ο ὑμ6 Ὀτθαβὺ- 

ὈΙαΐθ, ὶ 

Ι 

ἰάχω (Ειξαχ-, Εἰξαχε-), ἔαχα επουΐ, 
ΠΟΥ], ΤΟΣ. 

ἴδῃ (Ἐεἴδώ), 23ἃ ἀον΄. διιδ)ιγοί. 

ἔδμεν (Ἐεἴδω), ΡΕΥΖ. 

᾿Ιδομενεύς, ἢος, ὁ ΙΔΟΙΏΘΠΏΘΏΒ, ἰδαοΥ 

97 ἐϊνα ΟτοίαΉ8. ἮΝ 
ἴδον, ἰδοῦσα (Ἐεΐδω), 3ἃ ἀΟΥ̓Τ. 
ἰδυίῃ ( εἴδω), Ῥ677. ραγειοῖρ., ζδηι. 

ἴδωμαι, ἰδών (Ἐεΐδω). 34 ἀΟΥΥ. 

ἴει (ἴημι). 

ἰέναι (εἶμι). 

ἱερεύς, ἣος, ὁ Ὀγ]οδύ, ΠΟ]Υ͂ Ιη8η. 

ἵερόν, οὔ, τό βδοιῆοθ, βϑουθα στίὶΐθ, 

ΨΊΟὐ Τὴ ΤΟΣ ΒΔΟΤΙΗΟΘ, 

ἱερός, ἢ, ὄν ΒϑοτΙοά, ΠΟΙΥ. 

ἕγημι (ΞΞ σισημι, ση-; σε-͵ ΞΞ ἢ-, ἕ-, 

608-604), ἥσω, ἕηκα (ἧκα), εἴκα, 

εἶμαι, εἴθην ᾿ὭτΤΟν, ΠΌΤ], Βμοοῦ, ΒΘ, 
ἔθι (εἶμι), ἱπυρεταί. 
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ἱκάνω] 

ἱκ-ἄν- οομηθ (ὩΡοΠ), ΡΟ. 
ἴκμενος, ἡ, ον (Φ΄, ἴκω) ἔϑνόσθθ!θ, 

ῬΓΟΒΡΟΙΙηρ,, ὙΘΙΟΟΤΊΘ. 

ἐκνξομαι, ἵξομαι, ἱκόμην, ἴγμαι ΘΟΙΏΘ, 

ΔΥΥΤΨΟ, ἼΔΟΙ (Ομ 6᾽5 ἀθβϑυ δύο). 

ἕκ-ω, ἵξον ΟΟΙ16, ΡΌ. 

ἴλᾶος, ἡ, ον Ρῥτγορι ποθ, Κιπα (γ),, 

σρηΐ]6, ἔανότα} ]6. 
ἱλάϊσκομαι, ἱλάσ(σγ)ομαι, ἱλασ(σ)ά- 

μην, ἰλάσθηνε Ῥτοριἰαθ, ἈΡΌΘΑΒΘ. 
Ἴλιος, ου, ἣ Πίχτη, ΤΟΥ, ὑπ6 Ττοδᾶ, 

ἀ.6. ὑμ6 τοσίοη, αγτοιπα ΤΥον. 

ἔμεν (αι) (εἶμι). 

ἵνα ἴῃ ΟΤΩ͂ΘΙ ὑῃαΐ, (80) ὑμαῦ, ὙὙΠ6ΓΘ, 

ἵξεται (ἱκνέομαι). 

ἐόνθ᾽ (εἶμι) Ξε ἰόντα (08. 

682). ῬαγγοϊΡ. 
ἰός, οὔ, ὁ ΔΙΤΟΥ͂Ν, 
ἰούσης (εἶμι), ζϑηι. ραγεϊεῖρ. 
ἵππος, ου, ὁ, ἢ ΠΟΙΒΘ, Πη876. 

667) (876, 

ἴπ-τομαιδ, ἵψομαι, ἱψάμην ΟΥ̓, ΟὐοῚ- 

ὙΠ6]1}}. Ρα 8}, δέ Ιοῦ. 

ἴς, ἐνός, ἡ (ἐπδέγιμηιθηίαὶ ἴφι) Ῥόνθυ, 
ταϊρσηύ, βύσοηρῦμ, γ᾽ Ο]ΘΠΟ6. 

ἴσαν (εἶμι). ἐπ ΡΟΥΖ. 

ἶσος, ἡ (ἐΐση), ον Θαιλ], Θαυϊνα]Θηΐ, 

γγ6]1-α]δηοθα, ΒΥΓΩΙ, ΘΟΥΟΔΙ. 

ἵτστημν (σιστήμι: στη-, στα-, 603-- 

004), στήσω, ἔστησα (ἔστην), 

ἕστηκα, ἕσταμαιϑ, ἑστάθηνε βού ἊΡ, 

αἰαμα, τρᾶϊο βίαπᾶ, ἰᾶκθ ΟἿ Θ᾽ 8 
βίαηα, βύφίϊοῃ. 

ἱστίον, ου, τό 541]. 

ἱστο-δόκη, ἡς, ἢ Ὠ]αΒΙ ΤΘΟΘΊΥΘΥ. 

ἱστός, οὔ, ὁ Ἰόοχῃ, ηλεϑῦ. 

ἴσχεο (ἴσχων), ἐῃιροταΐ. 

ἴσχω (ἴσχ- σι-σ(ε)χ-) απ ΟΥΠΘΥ 

ον οὗ ἔχω Πᾶν, 1ιο]α, ὙΒΕΙῸ 

ἴτε, ἴτην (εἶμι). 

ἔφθιμος, ἡ, ον ηρηῦγ, νϑ]ϊηῦ, βυουαῦὺς- 

Ὠθραχίθα, Ὀτῶνγθ. 

ἶφι (ἴς, ἑνός, ἢ), ἡυδύγμηιοηξαὶ, τ ἰαϊής 

ΠΥ τ τρὐ, 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟἈΡΕΚ [Κάλχας 

ἵψαο (ἵπτομαι). 

ἰών (εἴμι). 

Κ 

κ᾽ Ξεκέ(υ) (578). 

καθ-άπτω (ἀφ-), καθάψωξ (καθάψο- 

μαι), καθῆψα, καθῆμμαι, καθήφθηνε 

Ἰαγὺ ἨοΙὰ, δὐΐδο], αὐΐϑοῖς, δοοοβῦ, 

ΔαΘΤΘΒΒ. 

καθ-ἔέομαι (σεδ-, -Ξ- ἐδ.ι, 608-604), 

καθέσσομαι, καθεῖσα, καθε(ε)σσά- 

μην 50 ἀονγῃ, 5θϑῦ. 

καθ-εὐδω (εὑδ-, εὑδε-), καθευδήσωξ 
5660, 5] ΙΠΌΘΣ, 

(1 Ῥ6α). 

κάθ-ημαι (ἢσ-), 50 ἄονγῃ, ὯΘ6 βϑδαύβα, 
κάθησο (κάθημαι). Τηιροταΐ. 

καθῆστο (κάθημαι), ἐῃνΌ6Υ7. 

καί δηα, 84|50, θυύϑθῃ, ἔυσύῃυγηοτο : 

καὶ... καί Ῥοίῃ. .. 8ἃπᾷ, τοῦ 

ΟἾΪΥ. .. Ῥαυΐ 8150. 

ἸΚαινεύς, ἢος (ἐος, 512), ὁ ΟΔΘΏΘΕΒ. 

καίω (καυ-, καξ-, και-), καύσωϑ, ἔκηα, 

κέκαυμαι, ἐκάην ὈΌΙΏ, 

τοϑῦ (ἰὰ Ὀ64), 116 

κέκαυκα, 

ΘΟΟὨΒΠΊΘ. 

κακκείοντες (κατακείω) Ξ κατ(α) κείοντες, 

ῬὯΥ68. Ῥαγ εοῖ. 

κακός, ή, όν Ὀᾶα, ῬΟΟΥ, ὩΡΊΥ, Τ681), 

σον Ιά]γ, ]οθα, 6υ1]. 

κακῶς 6Υ}}}γ, ὙΠΟΚΘα)γ, ὨδΥΒΏ]Υ, οονν- 

.]γ. 

καλέω (καλε-, κλη-), καλέω, ἐκάλεσ- 

(σ)α, κέκληκαξ, κέκλημαι, ἐκλήθηνΈ 

ΟἍ]], Βυση 0, ΘΟΏΨΟΚΘ, 

καλλι-πάρῃος, ον ὈΘφο ]- ΟΠ θα, 

[8 1γ- ΟΠ ρα κϑᾶ. 

καλός, ἤ, ὄν σοοα (Υ}, ΤΠΟΌΪΘ, ὍΓᾶγνΘ, 

ἔων, τ᾽ϑ]ύθουῦβ, δα], δηᾷ- 

ΒΟΙΏΘ. 

καλύπτω (καλυβ-), καλύψω, ἐκάλυψα, 

κεκάλυμμαι, ἐκαλύφθην οονθν, ὁο.- 

οθ8], 18, ΘΏΨΘΙΟΡ. 

Κάλχας, αντος,͵ ὁ (ὐΔΙοΠ 88. 
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κάμνω] 

'κάμνω (καμ-, κμη-), καμέομαι, ἔκαμον, 
κέκμηκα᾽ ἄο, πιᾶῖα, (ο1], Ὅ6. ΨΘΆΓΥ, 
ΒΌΪΙΘΥ, ΔΟΟΘΟΙΆΡΠΒῊ Ὑ]0}} Ῥαΐῃ. 

κάμω (κάμνω). 34 ἀΟΥ. 8ιι 7 τοῦ, 

καπνός, οὔ, ὁ Β5ΙΏΟΚΘ, τηϊδῦ, ὙΔΌΟΙ, 

᾿ΣΏ1ΏΒ. 

κάππεσον (καταπίπτω) τε κατπεσον τ 

᾿ς κατέπεσον (887). 

καρδίη (κραδίη, δὅ91-.5998). ἡς, ἢ Πθδτγί. 

κάρη, κρᾶτός (κάρητος), τό 1168, 

ῬΟΘΘΚ. Βα͵οτἾύ. 

κάρηνον, ον, τό ὉΘΔΙ, 5υτησηἱ, ᾿68ά- 

1514, οἰῦδα 61. 

καρπαλίμως 

ΒΓ]. 

'καρπός, οὔ. ὃ ἔταϊύ, οτορ, Ῥχοᾶποθρ, 

Βαγνοθῦ. 
καρτερός, ἤ, ὀν (κρατερός, ἢ, ὀν, δ91- 

898). Βύτοῃρ, τηϊρηύν, ΒΘΥΘΥΘ, ἨΔ Βἢ, 

ΒΟΘΥΙ. 

κάρτιστος (κράτιστος, δθ71--98), η, 

ον, ΒΏΡΟΥΊ. 07 καρτερός, ἢ, όν τηΐσ]ῦ- 

ἰοϑῦ, βύτοησοβῦ, Ὀγανθϑῦ, τηοϑὺ ΘΧΟΘΙ- 

- ΙΘῃὖ, Βαγβιιθϑῦ, βθσηθϑῦ. . 

κατά, αἄυ., απᾶὰ γ»τῶρ. υἱῷ, σεπ. απὰ 

αοο., ἄονγῃ (ἔτοτῃ, οὐθὲν, ΠΓΟῸΡ]) ; 
αἄυ.. ἄοψιι, Ὀρίον ; ιτοὐΐῃ σθῖι., 

ἀονῃ (ονοῖ, ἔτστουη, ὈΘΊΟν) ; ιοὐξἼι 

αοο.. ἄονῃ (ΦΙοὴσ, ὑῃτοαΡ), 8ὸ- 

οοχαϊηρ' ἴο, ΟἩ. 

κατα-δύ-ὠ, καταδύσω, κατέδῦσα (κατ- 

ἐδυν), καταδέδυκα, καταδέδυμαιἘ, 
κατεδύθην": ρῸ ἀονν, 511}ς, βϑύ, αν, 

κατα-καίω (καν-, καξ-, και-), κατα- 

κατέκηα, 

κατεκάην 

αἼΙΟΚΙν, ΒΌΘΔΑΘΤΗΙΤ, 

κατακέκαυκα, 

ῬυΤΏ 

καύσω",Ἔ ἠ 

κατακέκαυμαιξ, 

αἀονη, ΟΟΠΒΌΤΙΩΘ, 

κατα-κεί-ω ΟΘΒΙγ6. ὅο 116 ἄονγῃ (τβϑῦ, 

ΒΙΌΤΟΥ, ΤΟ ΡΟΒΘ). 

κατάνευσον (κατανεύω), αΟΥ. Ἰηροταῖ. 

κατα-νεύ-ω, κατανεύσω, κατένευσα, κα- 

τανένευκα Ἔ Ὡοα (ἄοντῃ, δϑϑϑῃῦ). 

κατα-πέσσω {(πεκ-, πεπ-), καταπέψω!, 

γΟσΑΒΌΙΛΒΥ ἱκήδω 

κατέπεψα, καταπέπεμμαιϊ, κατεπέ- 

φθηνῈ αἸροβύ, ΤΘΌΤΘΒϑ, ὁΟΟ]ς. 

καταπέψῃ (καταπέσσω). ἀοΥ. 8ι7ιμγοὶ. 

κατα-πίπτω {(πετ-, πτε-, πτη-), κατα- 

πεσέομαι, κατέπεσον (κάππεσον), 

καταπέπτη(κ)α [}] ἄονγ!, ἀτῸ}. 

κατα-ρέζω (Ερεγ-), καταρέξω, κατέρ- 
(ρ)εξα, κατερέχθην οδτΈ58, βύγοϊζθ, 

ἔομά!]6. 

κατέδυ (καταδύω). 

κατέρ(ρ)εξε(ν») (καταρέζυ). 

κέ(ν) Ξε ἄν, 1085--1091. 

κεῖ-μαν, κείσομαι 116, 76 011116, ΤΘΌΟΒΘ. 

κεῖνος, ἡ; ὁ Ξ- ἐκεῖνος, ἡ, ὁ ὑΠδὺ (016), 

118, 5110, 1ὗ. 

κελαν-νεφής; ἐς ὈΙΔΟΚ-Ο]ου θα, γγαρροθὰ 

1 ἅδη οἸουάβ. 

κελαινός, ἢ, ὁν ὍΙΔΟΚ, ἄδτῖ, ἀσβιτν, 

κέλευθος, ου, ἡ (ῥζωγ. κέλευθον ὡπά κέ- 

λευθα), τοδᾶ, γῶν, Ῥαῦ!, ἸΟΌΤΙΘΥ, 

τοῦΐθ. 

κέλομαι (κελ-, κελε-, κλ-) κελήσομαι, 

ἐκελησάμην (ἐκεκλόμην) ὖυγρδ. 

ΘΟ μϑΩ, Ὀἱᾶ, τρα τοῦ. 

κέ(ν) Ξε ἄν (108δ--1091), ΠΔΌΪΥ, ῬοΙ- 

ΟἤδΠΟΘ, ῬΘΙΠΔΌΒ. 

κερδαλεό-φρων, ογδέυγ-Ἰ πα θα, 

σα ηἶηδ᾽ (-τ 1664}. 51γ, ταϊηα α] οἱ 

Βα. 

κερτόμιος, ον δἰ ψἰπρ., οαὐίησ, ΒΏΔΙΡ, 

Ὀϊῦθι, οομὐοιιρύαπουϑ, του] ησ, 

κεῦθε (κένϑω), ἐπιρεταΐ. 

κεύθω (κευθ-, κυθ-), κεύσω, ἔκενσα 

(ἔκνθον, κέκυθον), κέκευθα 1116, 

ΘΟ 6681], ΘΏΟΪΟΒΘ. 
κεφαλή, ἧς, ἡ θα. 

κεχαροίατο (χαίρω), Ξ3ἃ αοὐ. ορίαΐ. 

κεχολωμένον, κεχολώσεται (χολόω). 

κῆδος, εος, τό τγο6, σιΐοῖ, σᾶγθ, 501- 

ΤΟΥ͂, ΘΟΠΟΘΥᾺ, ΒΌ οσίηο, 

κήδω (κηδ-, κηδε-, καδ-), κηδήσω,. 

ἐκήδησαξ, κέκηδα" οτίθνθ, αἰβΌΣΘΒβ, 

Παγύ, Ποῦ, 

ον 
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κῆλον] 

κῆλον,͵ ουὅ, τό δττονν, ἀατὺ, 5ῃ δῖ. 

κήρ, κηρός, ἣ ἀθδίῃ, ἔδίθ. 

κῆρ, κῆρος, τό Ὠραχύ, ΒΟ0Ὰ].: 

κῆρνξ, ὕκος, ὁ ΒοΙΑΙὰ. 

κίε(ν) (κίων. 

Κίλλα, ἡς, ἡ ΟΙΠ4, α ἑοωπ ἐπ ἰδὲ 

Ττοαά.. 
κἴνέ- "Ἐς, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνημαιξ, 

ἐκτνήθην ΠΌΛΟΝ Βυγ, ηυᾶ. ἀπᾶ Ῥᾳ88., 

τοΥ6 (56 }), Ὀϑβέϊσ, ρο., ΘΟΠ18. 
κινηθέντος (κϊνέω), ἀΟΥ. Ῥα88. ραγγϊοϊ. 

κιχἄνω {(κιχ-, κιχε-), κιχήσομαι, ἐκι- 

χησάμην (ἔκιχον, ἐκίχην) ΟΟΙῚΘ 
ὍΡΟΙ, οὐοσίδιθ, δυυῖνα δύ. 

κιχήω (κιχἄνω), αοΥ. δι δ7ωτοί, 

κίω ΟΟΙη6, ρο, ἀθραγχί. 
κιών (κίω), ρατεϊοϊΡ. 

, κλαγγή, ἧς, ἢ ΟΙμΑνα, ΠΟΙ͂Β6, ΒΒσΙΘ 

(ἀρ) τον. 
κλάζω (κλαγγ-), κλάγξω!, ἔκλαγξα, 

κέκληγα ΟΥΑΝΟ, ΤΟΔῚ, 58}16]ς, Γθ- 

Βοιηᾶ. 

κλαίω (κλαυ-, κλαξ-, κλαι-, κλαιε-), 

κλαύσομαι, ἔκλαυσα, κέκλαυ(σ) μαι 

ΟΥΥ, ὙὙ6ΘΡ. 

κλέπτε (κλέπτω), ἡπιρεγαΐ. 

κλέπτω (κλεπ-, κλοπ-, κλαπ-, κλέ- 

Ψψωΐ, ἔκλεψα, κέκλοφα, κέκλεμ- 

μαιξ, ἐκλέφθηνί (ἐκλάπην") Βύθαιὶ], 

Ὅ6 δύθαϊῃγ, αἀθοθοῖνο, Ὠϊά6. 

Ἀκλεύω (κλευ-, κλεξ-, κλυ-), ἔκλνον 

(κέκλνον), κέκλυκα  Ὡθ8 1, ὨΘΑΓΚΘῺ 
ο. 

κλισίη, ης, ἢ δαΐ, ὈδΙΤΔΟΙς, ὑ6η0. 

κλισίηθεν, σογι. αὐϊαΐ. δΐπιρ.. ἴτοτῃ {16 

Ῥδυτδοὶς (Ππαὖ, θη). 
κλισίηνδε (788, 4) ο {π6 Βυαύ (08γ- 

γϑοῖ, θη). 

κλῦθι (Ἐκλεύω), ἀοΥ. ἵηρογαΐ. 

Κλυνυται-μί(ν)ήστρη, [(ἡς,) ἢ ΟἸγίδοτια- 

(μ)δβίχα, υυἱξε ὁ7 Ασαγιογηλοῦι. 

κλυτο-τέχνης, ἐς ΤΟΠΟΜΠΘΑ͂ [Ὁ 51|}} 
ἴπι ἢ α]οταξύ, Οὗ Το ον τα 511}}. 

ΗΠΟΜΕΆΙΟ ΘΕΡΕΚ [κρᾶτός 

κνέφας, τό ἀδυῖκηοθθ, Ὠϊρηΐ, 

ΡΊΟΟΙΏ. 

κνΐση, ἡς, ἡ [αῦ, βᾶγοτ, ΟὟΟΙ οἵ τοδί 

τηρδί. 

κοῖλος (κόιλος), ἡ, ον ὨΟΙΙΟῪΝ, 

κοιμᾶθ (κοιμάω) -Ξ ἐκοιμᾶτο τ ἐκοι- 

μάετο (δ7δ, 5682, δ8δ4φ-δ8, 887). 

κοιμά-ω (φ΄. κεῖμαι), κοιμήσω, ἐκοί- 

μησα, ἐκοιμήθην (1[}]] 0) 5166}, 

ΒΙΌΤΟΥ, 1186 ἄοντῃ. 

κο(υ)λεόν (571), οὔ, τό 5116 401), 508}0- 

Ραγχᾶ, 

κολῳός, οὔ, ὁ ὈΓΔΨ], ΨΙΘΠΡΊΘ, αὐδΓ- 

78], 

κόμη, ἧς, ἢ δῖ}, ἸΟΟΙΚΘ, ἰΥΘ 5568. 

κομίζω (κομιδ-), κομιῶ, ἐκόμισ(στγα, 

κεκόμικα  , κεκόμισμαιξ, ἐκομίσθην" 

ΟΔΥΘ ἔογ, δὐΐθηα, ΔΟσΟΙΏΡΔΏΥ, ὈΘΔΓ 

(ΟΠ. 

ᾶος, 

᾿κομίσαντο (κομίζω) τε ἐκομίσαντο (887) 

κορυφή, ἧς, ἢ ῬΘδΙκ, ΒΌΜΊΪ, οΓοδῦ. 

κορωνίς, ίδος ουτγθᾶ, ὈΘ6ηΐ, 

κοσμήτωρ, ορος, ὁ ΠΙΔΙΒΠ 8] (1617), Θοχῃ- 

ΤΩ ΔΏΔΘΓ. 

κοτέτω, ἐκότεσ(σ)α, (-άμην), κεκό- 

τη(κ)α Ἰιο]ὰ ἃ σγιασθο, 08 νἱπαϊοίγο, 

ὍὯ6 ΔΏΡΥΤΥ. 

κότος, ου, ὁ ῥγυασο, ΤϑΉΟΟΙ, δαίορ, 

κουλεόν (κολεόν, 5611), οὔ, τό 51164{}}, 

ΒΟΘΌ Ια. 
κούρη, 9; ἡ 5111, τηδ᾽ (6), γοὰπν 

ὙΤΟΤΏΔΙΙ. 

κουρίδιος, ἢ, ον ἸανΓ]Υ ποαάδα, 

1604} ΤηΔΥΥ ΘΑ, ἸηδΙτὶθα ἴῃ γοῦτῃ. 

κοῦρος, ον, ὁ γουηρ Τη8Π, ΠΟΌ]6, Ῥᾶᾷρθ. 

κραδίη, ἢ5,) ἡ τι καρδίη, ἡς, ἡ (δ97- 

595). 
κρ(αι)αίνω (κραν-), ἐκρήηνα δαοοτη- 

ῬΙ ΙΒ, Ῥϑύξοστη, {0]Η]], 
κρατερός, ή, ὀν -Ξ καρτερός, 

(5917--598). 

κρατέω (κρατεσ-} Τ1]6, ὍΘΆΙ 5Μαγ." 

κρᾶτός (κάρη, κρᾶτός, τό). 

ὄν ή, 
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κράτος] 

κράτος, εος, τό ῬΟΎΤΟΙ, Τ]σΗΐ, ΒΉΤΑΥ, 

ΓᾺ]6, ἱούοχυ, βύγθησίῃ, ἀοιαηΐοη. 
κρείσσων, ον (ζ΄, κράτος ΡΟΥΘ Υ) 

σοτηραταΐ., ταὶοΊ ΘΓ, ΤΟΣ Θ Ρονουΐαὶ, 

Ὀοίίου. 

'κρείων, ουσα, ον ΤΙὈ]Ϊηρ, ῬΓΪΠΟΘ(855), 

ΤΌΪΘΓΙ. 

κρήγνυος, ον σοοῦ, Π6]ρἔα], ἔν ΟΥΔ0]6, 

Βοπαδῦ, ὕσιιθ, σα! Ὁ], 868]. 

κρήηνον (κραιαίνω) ΟΟΥ. Ἰπυρογαί, 

κρητήρ, Ὦἢρος, ὁ ΤΪΧ]ΠΡ- ΟὟ], ῬΟΣ- 

Ὀον]. 

κρίνω (κριν-, κριυ), ἔκρῖνα, 

κέκρικα Ἑ, κέκριμαι, ἐκρί(ν)θην 
ῬΙΟΙΣ οαὖ, 56] 6 οῦ, οἸχοοβθ, ἀϊβοθ ΤΏ, 

ἀβοϊάρ, 7ὰᾶρε. 

Ἐρονίδης, ὅο, ὁ 5ο0η οὗ ΟΥΟΠΌΒ, ΖΕιιδ8. 

Ἐρονίων, ὠνος, ὁ Ξ0η οὗ ΟΥΟΠ 5, ΖΕι8. 

κρυπτάδιος, ἡ, ον Δα 6η, Βοογθῦ. 

κτείνω (κτεν-, κτον-, κτα-ν-), κτενέω, 

ἔκτεινα (ἔκταν, ἔκτανον), ἔκτονα, 

ἐκτάθην ΚΙ]], 518, ΤΌ ΤΑΘΥ, 

κυάνεος, ἢ, ον ἀαγκ (0106), ὈΙΟΙ, 

- ΒΤ, 

κυδι-άνειρα ὕδγηι., τοϑη- ΘΗ ΟΒΙΪΗΡ, 

ὈΓΤΙΏΡΊΩΡ ΒΊΟΤΥ [0 Ιῃ6}. 

κὔδιστος, ἡ, ον (φ, κῦδος) δι φΕΥῖ,, 
ταοϑὺ β]ογῖο δ. 

κῦδος, εος, τό ΟἼΟΤΥ, ΠΟΏΟΥ, ΤΟ ΠΟΨΏΙ. 

κῦμα, ατος, τό ΚΞνγ6 1} } Πρ Ὑγαγα, ὈΪΠ]Ονν. 

κυνῶν: κύνεσσι(»), κυνός (κύων, κυνός. 

ὁ, ὃς Ὧ). 

κυν-ώπης (ὕὍ00. κυνῶπα) δδρ᾿ Τα δα. 

ἀορ-ογθᾶ, ΒΏΘΙΏΘΙΘΕ5, 

κύπελλον, ου, τό ὁαρ,. δΟΡΙΘί, 

κύων, κυνός, ὁ, ἢ ἅοσ, 

κώπη; ἢς95) ἢ 8110, Ὠδηᾶ]Β6. 

κρινέω, 

Δ 

λάβε (λαμβάνω) -Ξ ἔλαβε (687). 

λαβέ (λαμβάνω), 9ᾷ αογὐ. ἐγιρεταΐ. 
(902, 1). 

λαμβάνω (λαβ-, ληβ-), λάψομαιί, 

ΨΟΘΑΒΌΣΑΒΥ [λίσσομας 

ἔχαβον, λελάρηκαϊ, λέλαμμαι, ἐλά- 

μφθηνί (ἐλήφθηνἘ) αῖκα, βϑῖζβ, Ἰὰ Ὁ 
Πο]α οὗ, φοοθρί. 

λαμπ-ετά-ω 5Ώ116, ρΊθᾶχη, Ὀ]δΖ6, ἤδχηϑ. - 
λαμπετόωντι (λαμπετάω), ραγξϊιεοϊΐρ. 

(946..948). 
λαμπρός, ή, ὀν ὈΥ]σῆί, ὈτΠ]1δηΐ, ΒὨΐη- 

ἴῃ, σἸθδηηΐησ.. 

λαός, οὔ, ὁ ΡΘΟΡΙ6, ποδὺ, ΒΟ] ΘΥΥ. 
λάσιος, η, ον ἤδίγγ, 5μασΡΎ, ΤΟᾺΡὮ, 

Ῥυβῆγ. 
λείβ-ὡ, ἔλειψα Ῥοὺγ ἃ ᾿ αἰΐοῃ. 

λείπω (λειπ-, λοιπ-, λιπ-, λείψω, 

ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφϑην! 

Ἰθῶνϑ, ἔογβαῖςθ, δρδηάοηῃ, ἀθβοτῦ. 

λέλοιπε(ν») (λείπω). 

λέπωἘ (λεπ-, λαπ-, λέψω, 

λέλαμμαιξ, ἐλάπην" ΒΡ, 
β0φ16, 8]]. 

λευκός, ή, ὀν ΜΠι1ῦ6, ΒΗΪΏΪΏΡ, 

λευκ-ώλενος, ον ὙΠ] 06-ΔΥΤΩΘΑ͂, 

λεύσσω (λευκ-) 8566, ὈΘΠΟ]α, ΟΌΒΘΥΤΘ, 

ΤΨΟΟΚ. 
λέχος, ἐος, τό Ὀ66, ΘΟ}. 

λῆγ (ληγω) τε 2) λῆγε (676), ὁ 
»Ῥετγαΐ. ; 3) ἔληγε (δ7δ, 857). ἐ ΕΚ ΙΑ͂ 

λήγ-ω, λήξω, ἔληξα οδαϑθ (ἔσο), γ6- 

ἔταΐῃ, ΒΑ ΟΚΕΝ, Ὑγ ΘΚ ΘΉ. 

λήθ-ω Θβόδθα ὑπ πούϊοθ, Ὅ6 διἄθῃ ; 

γυϊᾶ.. Τοτσθοὺ, 1056 βρῃῦ οἵ. 

«Δῆμνος, ου, ἢ ΤΘΙΏΠΟΒ, αἷὸ ἰδἰαπα ἴῃ, 

ἐῆ6 Αεσοαη, ΘΟΥ Ττγογ. 

Λητοῦς (Λητώ, δος, ἡ) Ξε Λητόος ἔς 

δδ5). 
«Δητώ, ὀος, ἡ 1,6ἴο, πιοΐϊιον 67 «4ροϊϊο. 
λιάζομαι (λιαδ-), ἐλίασσα, ἐλιάσθην 

Ῥθηά, ὑΌΓη. δι, βίη, [8]]. 

λιγύς, εἶα, ὕ 5811], οἰδαγ-ἰοπθᾶ. 

λίην ΘΧΟΘΘΑΙΠΡΊΥ, ὙΘΙΥ, ΘΒΡΘΟΙΪΔΙ1Υ. 
λιμήν, νος, ὁ ΒΑΙΌΟΥ, ΘΠ ΠΟΥ ΠΡ-Ϊ808. 

λίσαι (λίσσομαι). αοὐ. ἐπιροταί. 

λίσσομαι (λιτ-), ἐλ(λλισάμην (ἐλυτό- 

μην) Ὀδσ, οδηὐχθϑί. 

ἔλεψα, 

ῬΘ6], 
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λοίγιος 

λοίγιος, ἡ, ον αἸ0Δ6 [Ὁ], ἀθβύσα ον, 

ΘΟΟΌΓΒΘΑ͂, ΒΟΙΤΙΌΙ6, Ὡδδίγ, ἀ68ά]γ. 
λοιγός, οὔ, ὁ ἀοδίχαοίίζοπ, τΤαΐῃ, ΟἼΤΒΘ, 

ἄθανμ. 
λοιμός, οὔ, ὁ ροδύ(Π6Ππ06). ῬΙᾶσΌΘ. 

λόχονδε (λόχον, -δεὲ) (788, 4) ἴο δὴ 

Δ1} 5}... 

λόχος, ου, ὁ 81} }0.85}), ΔΙ ΒΟΘθ. 

λῦμα, ατος, τό οἰδοουσίηρ, ΗΠΔΠ. 

λῦσαι (λύω), αοΥτ. ἰγυῃ. 

λύσαιτε (λύω). αοΥγ. ορίαΐ. 

λῦσαν (λύω) -- ἔλυσαν, 867. 

λύ-ω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, 

ἐλύθην Ἰοοδθ, ἔσθ, Ὀσϑᾶϊς ὼἃρ, α6- 

Βίγογ. 

λωβά-ομαιξ, λωβήσομαιϑ, ἐλωβησά- 

μὴν [ὩΒ0]0, ΤΌ 116, φοῦ ΔΙΤΟΡΔΏΪΙΥ, 

τ, ἩΓΟΏΡ, 

λωβήσαιο (λωβάομαι), αοΥ΄. ορίαΐ. 

λωίων, ον, σογραγαΐ. 07 ἀγαθός, ή, ὄν 

ὈΘΟΙΘΙ, ΒΡ ΘΥΊΟΙ, ῬΤΘΕΘΓΔΌ]6.. 

ΜΝ 

μ᾽ (ἐγώ) τε με (6756), ατο. 

μά (φ΄ μέν, μήν), αἄν. εἰϑοἃ ὅτι βιυοατγ- 

ἴηι. ΒΌΤΟΙν., νον. 

μάκαῤ, αρὸς Ὀ]ΘΘΒΘα, ΠΑΡΌΡΥ, ον ὰηϑίθ. 

ἸΌΟΙςΥ. ᾿ 
μακρός, ἡ, ὀν ἸΙοηρ, ΠὶρΉ, Ἰοξγ, Ἰϑυρθ, 

αἰβιίφμηί. 

μάλα γΘΡγ, Θχοθθαϊ ηρΊν, ον, Ὅγ 8} 

ΤΏ ΘΘ115, ΤᾺ 10]1, ΘΠΟΌΡΊΠΙ. 

μαλακός, ή, ὁν βοΐ, σθηῦ]θ, ὑθμᾶθυ, 

Τ]ΠΑ, 

μάλιστα, βϑιροτὶ. 07 μάλα, τηοδύ, 65Ρ6- 

ΟΦ], ὉΥ̓͂ 811 11681}8. 

μᾶλλον, οοπραγαί. 097. μάλα, 10Τ6, 

τα ΠΘΡ, ῬΥΘέθγ ΙΥ. 

μαντεύ-ομαι, μαντεύσομαι, ἐμαντευσά- 

μὴν Ῥτθϑαϊοῦ, ῬΥΟΌΠΘΒαΥ, δοῦ 8.5. 5667, 

αἰνίηθ. 

μάντις, τος, ὁ 5661, Ῥτορῃθί, βοοίῃ- 

ΒΆΧΘΥ. 

ΠΟΜΈΒΙΟ ΘΒ ΒΚ [μεμαῶτα 

μαντοσύνη, ἡς, ἡ 5᾽10 οὗ ῬΤΟΡΠΘΟΥ. 

μάρνα-μαι 5ύγῖνο, Ἐρμύ, οοηὐθηά. 
μάρτυρος, ου, ὁ ὙΥ]Ό 688. 

μαχέομαι (Ξ μάχ-ομαι), μαχήσομαι 

(-ἐσσομαι Ὁ) (μαχέομαι), ἐμαχεσ- 

(σ)άμην, μεμάχημαιϊ ἥρθύ, Ὀαῦυ]6. 

μάχη, ἡς, ἢ ὈΦ.16, σύ, ἔρδγ. 

μάχ-ομαι Πρ], Ἰνα 168. 

με (ἐγώ). 
μεγά-θυμος, ον ξγθαύ-Βο 16, 

μέγαρον, ον, τό ρστοαὺ 1181]; ρζιι». 

Ῥ8]806, 

μέγας, μεγάλη, 
πλ]ρ ὐν, 08]}]. 

μέγιστος, ἢ, ον, 

μεγάλη, μέγα. 
μεθέμεν(αι) (μεϑίημι), 3ἃ αοτ. ζγῖτι. 

μεθ-ί-ημι (ση-; τσε ΞΞ ἧ-, ἔς, 608-604), 

. μεθήσω, μεθέηκα (μεθῆκαλ), μεθεῖκαν, 

- μεθεῖμαυξ, μεθείθην 16ὺ ρῸ, σίγα ἋΡ, 

ἔογθρο, αἰβυηἶββ. 

μεθ-ομιλέω, μεθωμίλησα 

ψῖῦ, οοηβοτύ Ὁ. 

μειδά-ω, ἐμείδησα 51η116, ἸΦᾺΡΤΙ. 

μείζων, ον, σοῃηραταΐ. ΟΓ μέγα, ἸΑΥΘΘΥ, 

στθδῦθι, τσ] ον, ὑ8}16Γ1. 

μεῖναι (μένων), ΟΟΥ. ἱτυῖηι. 

μείρομαι (σμερ-. σμορ-, σμαρ-), ἔμ- 

μορα αϊνίαθ, (Τθοθῖνθ 88) 58.876, 

γοθίγ (85 1οῦ) ; εἵμαρται, 677. 

ηιτα,, ἴὸ 15 Ταῖρα. 

μέλας, μέλαινα, μέλαν, ὈΙ]ΔΟΙς, ἀδηῖτ, 

ἄσθκν 

μελήσεται (μέλω). 

μέλι, ιτος, τό ΒΟΏΘΥ, 

μέλλω (μελλ-, μελλε, μελλήσωξ, 

ἐμέλλησα ὯὈ6 αἰσοαῦ, Ὀ6 ἀοδυϊηθᾷ. 

μέλπ-ω, μέλψωξ, ἔμελψαλ 5ἰηρ, ἄδηοθ, 
Ὠγιηη., Ομ δηΐ. ᾿ 

μέλω (μελ-, μελε-), μελήσω, ἐμέλησαξ, 

μέμηλα, μέμβλεμαν (μεμέλημαι), 
ἐμελήθην" 16 ἃ ΘΟ ΟΘΤΙΙ, Ὀ6 ἃ ΟΔΤΘ. 

μεμαῶτα (μέμονα), ρατεϊος». 

μέγα Ἰαγρθ, ρτθαΐ, 

ϑιρεγί. 0 μέγας, 

δϑϑοοίαΐθ 
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μέμονα} 

μέμονα (μεν-, μὸν-, μα-) »Εγ7. οἩΐϊν, 
6 ΘᾶρΡ6υ, ἀβϑίσθ ρυθδῦ!γ, βύγνθ 268]- 

ΟὔδΙγ, ἱπίθηᾷ, Ὀ]8η. 

μέν (φ΄ μήν, μά), οοτγεῖ. τυ}, δέ, οτἱ 

[86 ο6 Πιϑη4, ὑχᾺ]7 ; μὲν... δέ ὁ 
[86 οὔθ δδηᾷ.. . . οἡ ὑπμ8. ΟΥΠΘΤΙ, 

ῬΑΤΟΤ..... Ῥααῦγ, ῃ6 ομθῴ(β8)... 

{16 οὐΠπθΓ(8). 

Μενέλαος, ου, ὁ Μβρηρίδαβ, ῥΐπρ οἵ 

ϑραγία, ὑγοίδονυ 9,Ἱ «ἀσαηνθηνποι, 

απὰ μβραπᾶ 0. Π οῖθη. 

ἹΜΜενοιτιάδης, ὅο, ὁ 50 οἱ Μοπῃορίϊξ, 

Ῥαΐτοοζιιϑ. . 

μένος, εος, ταῦθ, ΔΆΡΘΥΙ, τηϊρ]ῦ, 

ο΄ ΟΟΌΜΔΡΘ, ΓΌΓΥ, ῬΟΥ͂ΝΘΙ, ΒΡ 10. 

μένω {μεν-, μενε-), μενέω, ἔμεινα, με- 

μένηκα ἘΞ, τϑιηδίη, δι δὶ. 

τό 

μερ-μηρίζω (μηριγ-); ἐμερμήριξα Ροη- 
ΑΘΓ. ΘΟΠΒΊΙΑΘΥ. 

μέροψ, οπος πιογίδὶ, Ὠαγηδη, τη8Ώ. 

μέσ (σ)ος, ἡ, ον τοΐϊ!α]6, τηϊαβί, τηθ- 

αἴμτη. ὔ 

μετά αἄυ., απὰ γγθρ. υἱέδ, σοη., ἀαί:, 
απα ἀοο6., ὶϊῃ, ἴ, διηοπρ, ΔΙΗ]Ω, 

ηαΐο ὑπΠ6 ηνἱαδὺ οἵ, αἵνου, ποχῦὺ ἴο: 

αᾶυ., ιουρ, αἰλογίνδτα), δγοιηά, 

οροῦύ, ἴῃ {π6 αἰτοούίζοῃ, ᾽χ ῬΌΓΒΕΪ ; 

εὐ σόη.. τὶ ; τοὐόδ, ἀαΐ.. λον, 

ἴῃ 16 ταϊαβὺ οἱ : υοἱέδι αοο.. ΔΊΟΏΡ, 

ἰηΐο ὑῃ8 τηϊαβὺ οἱ, δἰθθυ, ἴῃ ρασβιαῦ 

οὗ, ἴο. ἣ 
μετάλλᾶ (μεταλλάω) Ξξξ- μετάλλαε (682:-- 

δδδ). Ὡρθταΐί. 

μετ-αλλά-ω, μεταλλήσω, ἐμετάλλησα 

ἸΠα ατΘ δἔζου, 566 1 ὑο πον, ΒΘΩΤΟΙ 

αἴΐογ. 

μεταλλῷ --ςμεταλλάω (δ8δ52-δδδ). 

μεταξύ Ὀθύνγθοῃ, ᾿ηὐουνθηΐηνσ. 

μετατρέπῃ (μετατρέπω) -Ξ μετατρέπεαι 

(δ8δ2:-.-δϑ8δγ), 3ἃ εἴη. 

μετα-τρέτω (τρεπ-, τροπ-, τρατπ-), 

μετατρέψω, μετέτρεψα (μετέτραπον), 

μετατέτροφα Ἐ͵ μετατέτραμμαι, μετ- 

νΟΟΑΒΌΑΒΥ [μίν 

ετράφθην ὕτη ΔΙΟυΠα - ηυΐᾶ.. ἴτη 
ΟὨΘΒΘΙ ἑοτγαγα, Ὠθθα, 

μετά-φημι (φη-, φα-), μεταφήσω, 
μετέφησα", ἱηιρ6 77. μετέφην, μετεφά- 

μὴν β0θ8 Κ διηοηρ, δ ΘΟ 58, ΘΟΏΨΘΙΒΘ 

Ὑγ10}.. 

μετα-φράζω (φραδ-), μεταφράσωξ (με- 

ταφράσ(σ)ομαι), μετέφρασα (μετ- 

εἐπέφραδον), μεταπέφρακα ἘῈ, μετα- 

πέφρασμαι, μετεφράσθην {6]1, Ῥοϊηΐ 

οαὖ, ἀθοϊὰθ (δ΄ϑ, ᾿θυθδίθυ, 
ΔΙΏΟΠΡ) ; τϊᾶ., ΘΟΙΒΙΘΥ ἰδίθυ, Ὁ]81) 

Βογθαΐίου, γοῆθοῦ οἱ ἰαΐθυ, 

μετέειπε(ν») (μετεῖπον). 

μετ-εἶπον (Ἐεπ-), 31 ἀοΥ. ΒΡΟΙΘ ΔΙ ΩΡ, 

ΔΤ αβ6α, 

μετ ἐῴη (μετάφημι). . 

μετ-όπισθείν) αἴίουσπατα (5). 

(Βοϑυθ)δξίοσυ. 

μεῦ, μεν (ἐγώ). 

μή πού, 16ϑὺ, {1δὖ ποῦ, 
μητ-δέ Δηα τοί, θα ποῖ, ὭΟΤ, ἡοῦ ΟΥ̓ ΘῈ ; 

μηδὲ... μηδέ ΠΟΊΕΙ. .. ΠΟΥ͂, 
μήν (φ' μέν, μά), ταν, ἱπαθοα, 

ΒΌΓΒΙΥ, ΥΘΙ]Υ. 
μῆνις, τος, ἢ ΨΓΔΟ, ἔαγν, ΤηΔΏΘΒ85, 

Τάσ6.. 
μηνί-ω, μηνίσω, ἐμήνῖσα τὰρθ, ἔΌΠ16, 

6 Γὐἱουθ, 6 γηϑά. 

μηρίον, ου, τό {]σῈ-Ὀοηθ, {Π1||6.- 6 06. 

μῆρον, ου, τό {15 ῃ-Ῥίθοθ, ὑπ] ρῊ- 116, 

ἀπ] ρ. 

μῆρος, ου, ὁ {π]ΡὮ. 
μή-τε δΔη ἠοῦ, ΠΘΙΓΠΘΥ, ΠΟΥ ; μῆτε.... 

μήτε ὨΘΙΌΠΟΥ. .. μΟ, 
μήτηρ, τέρος (τρός), ἣ ΜΟΤΉΒΙ, (81). 

μητίετα, ὅο, ὁ. ΘΟΏΒΘΙΠΟΥ, (ΡΤ 61) 

ΔΑΥΒΘΥ. 

μι-μνήσκω (μνα-), μνήσω, ἔμνησα, 

μέμνημαι, ἐμνήσθην γϑοιηϊηα, Τ608]], 

0811 ὑο τη]. ΤΘΙΠΘΙΏΌΘΥ. 

μέν, αοο. 8ἴτ., αἷν σοπᾶθτδ, Εἶτη, ΠΘΥ, 

ἴ', 

Ἰαΐου, 
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μίνυνθα] 

μίνυνθα Βῃοτγί(γ), ἔοτ ἃ βῃοτῦ 126. 
μινυνθάδιος, ἡ, ον Βῃογί-Ιγ66, ΘΡΏ6..- 

οὐαὶ, Ὀτὶϑέ, 

μίνυνθος, ἡ, ον Βῃογύ, Ὀτίοῖ, 5116]. 

μιστύλ-λω 51106.. οαὖ 1ηὐο ὈΪ{8. 

μνήσᾷσα (μιμνήσκω), αογ. αοέ. φαγί 

οἵρ., 7δην. 

μογέω, ἐμόγησα ὑο]], ΒΓ ΡΡ]6, ΘΠ ΤΟ 

ΒΑΤΟΒΒΙΡ. 

(ἐ)μοί (ἐγώ). 
μοῖρα, ἡς, ἢ Ἰοὺ, ξαῦθ, Ῥοχγίίοῃ, βῖῦδ- 

ἈΠ. 

μολπή, ἧς, ἣ ἄδηορθ, βοηρ, ἀδηοίηρ, 
ΒΙ πρίηρ, Ὠγτη (116). 

Μοῦσα, ης, ἢ Μυβα. ΤΥε Μιι868 τῦθγῈ 
ἀαυνοίογβ 00), Ζοι5, αὐνᾶ τὐεγα ρα- 

ἐγοτι65868 Ο7 γειδίο, ἀαποίτιο, ρῬοοίγν, 

απ 8οπ. 

μύθέομαι, μυθήσομαι, 

ΒΡΘΔΙς, 0611, ἄθο]α 6. 
μῦθος, ου, ὁ τγοτά, ΘΟΤΩΤηΔΗΔ, ΒύοΥΥ. 

μῦρίοι, αι, α ΘΟἸΙΠΌ]655, ἰΠὨΠΙΆΘΓΙΔΌ]8. 
᾿Μυρμιδών, όνος, ὁ Μγιτηΐάομ, ΟΥ̓ 6Ν.. 

ἐμυθησάμην 

Ν 

ναί γϑᾶ, 768, νϑυ]γ. 
ναίω. (νασ-), ἔνασσα, ἐνάσϑην ανγ6]), 

πη] - πιά, Ὅ6 Βιδαδίθα. 

νέας (νῆυς, νηός, ἡ) τΞ νῆας (675).. 

γέηαι (νέομαι), 39 δίπιρ. 8ιιδ7ιτοίῖ. 

νεικέω (νεικεσ--), νεικέσ (σ)ω, ἐνεί- 

κεσί(σ)α Βύγαρο]θ, οοηὐ θη, ΤΘΥ1]6, 

ΑἸΆΓΓΙΘΙ, Πρ]. 

νέκταρ, αἀρος, τό προύδι, ἀτῖηκ οὐ ὑπ 

Βοάδ. 

νέκῦς, νος, ὁ ἀθλὰ Ὀοᾶγ, ΟΟΥ̓́ΡΕΘ. 

γέομαι (νεσ-), ϑμαϊ ἔνι Κυΐ. 867ι86, 

ΟΟΙΏΘ, ΡΌ, ΤΘΙΌΤΏ. 

νέος (Ξ νέξος). ἡ, ὃν ΝΕ, γοῦῃρ, 

γὙΟΌΓΠΣα], τσϑοθαύ, 1808. 

Νέστωρ, ορος, ὁ Ναβίον, ἐλ οἱἀὐϑδὲ ὁ 
ἐλ6 ΟὙοοκ οἰνεγέαϊγ8. π- 

νεύτ-ω, νεύσω, ἔνευσα, νένευκαἘ ποά, 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΕΗΕΙζ [ξύνιεν 

νεφελ-ηγερέτα, ὅσο, ὁ οἱουᾶ-ρ,ΉΘΓΟΥ, 
ὙΤΔΡΟΘα ἰὴ οἸοπαβ. 

νεῶν (νηῦς, νηός, ἡ) Ξε νηῶν (672). 

νεώτερος, ἡ, ον» (νέος, ἡ, ον»), σογραγα- 

ἐΐυο. 

νῆα, νῆας, νήεσσι, νηΐ (νηῦς, νηός, ἡ). 

νημερτής, ἐς ὉΠΘΟΙΤίῺρ, ὑτθ, ὑγαθῃξα], 

ΡΘΙ]Δ016, ἔβη 7], 1 8111016, οοτιαίη. 

1) νηός, οὗ, ὁ Γ61}016, Βῃση6, ἔ8η6. 

2) νηός, νηυσί (νηῦς, νηός, ἡ). 

νϊκᾷ (υἱκάω) -τΞ νϊκάει (δ84--.588). 
νϊκά-ω, νϊκήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, 

νενίκήμαν, ἐντκήθην ΘΟΠΟΌΘΓΙ, ὈΓ6- 
ψ411, ΒΌΓΡΘΒΕ. 

νοεούσῃ (νοέων, ζόην. ραγιϊοΐ. 

νοέτω, νοήσω, ἐνοήσα, νενόηκα, νε- 

νόημαινξ, ἐνοήθηνἘ Ῥθγοθῖγθ, {1 Ὲ0Κ, 

ΟΟΙΒΙ θυ, Ῥ]Φη. 

γόος, ουὅ, ὁ ΤηΪη, ῬΙΔΠ, ῬΌΓΡΟΒΘ. 

νόσφι(ν) δρατῖ, διύδΥ, δϑίθ, βϑρῶ- 
ταῦθ. 

νοῦσος, ον, ἢ ῬΙΆστι, ῬοϑΙ]Θηοα, 415- 

ΘΆ56, ΒΙΟΙΚΏΘΒΒ, 

νύ, ϑηοὶ,, ποῦν, ἱηἀθθᾷ, ἰο Ὅ6. ΒΌΧΘΒ, 

ΒΌΓΤΘΙΥ, ὑΠ6Π. 

νῦν ΠΟΥ, δὺ {115 ὑ1}16, 85 Ἰπϑύίουβ ΠΟῪ 

16, 89 ἰῦ ἰδ; σοηνηνογῃ Ἰηιριοβ ἃ 
σογτυγαϑί. 

νύξ, νυκτός, ἢ πὶρ]ύ, ΔΑ, ΚΏ658. 

νωμά-ω, νωμήσω, ἐνώμησα αἰδίγ αὐθ, 
διρρογύίομ, μη ]6 ΘΑ βΊ]γ, ὈΣΦηαἾ51.. 

Ξ 
ξανθός, ή, όν ὑδΥ, ὙΘ]ΟΥ, Ὀ]οηά. 

ξίφος, εος, τό 5υγογχά. 

ξύν -Ξ σύν. ᾿ 

ξυν-δέω (Ξ συν-), ξυνδήσω, ξυνέδησα, 

ξυνδέδεκα, ξυνδέδεμαι, ξυνεδέθην" 

Ὀἱπὰ (μΦηὰ ἀηᾷ ζοοῦ), ““Ἰιορ-ἰ16." 
ξυνέηκε (ξυνίημι). ᾿ 

ξννήιος, ἢ. ον ΟΟΙΠΏΟΠ (βύοοϊκ, ρΟΒθθ8- 

5108). 

ξύνιεν (ξυνίημι), ὑπυοογ., 8ἃ γἴωγ. 
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ξγνίημι 

ξυν-ί-ημι (ση-, σε-)ΞΞ ἢ-» ἐ 643-604), 

᾿ξυνήσω, ξυνέηκα (ξυνῆκα). ᾿ξυνεῖκα, 

ξυνεῖμαυ, ξυνείθην Ὀτίηρ ὑορθύμου, 

τον τοροϑῦμϑυ, θᾶ ΚΘ, 66, 

4) » 

ὃ, ἣ, τό {ῃΐ5, ὑΠπ8ὺ., Ὦ8, 5116, 1Ὁ ; ΨΏΟ, 

ΨΉΪΟΙ, νη δὺ. 

ὄὅ (ὅς, ἥ, ὅ). 

ὀβελός, οὔ, ὁ 5010. 
ὅ γε, ἥ γε; τό γε {Π18, ἐΠπδὺ ; 116, 5116, 

10. 
ὅ-δε, ἥ-δε, τό-δε {Π15 (Π6Γ6): 
ὁδός, οὔ, ἡ τοδᾶ, γγᾶγ, Ῥδί!), ἸΟΌΤΕΘΥ, 

ΘΧρϑαϊ! 06. 

᾿Οδυσ(σ)εύς, ἢος, ὁ Οάγδδουβ {Ὁ]γ8- 

.. 568}. | 

ὀΐζος, ον, ὁ Ῥτδηοῆ, βῃοοῦ, Ἰἰγη. 
ὄθ-ομαν ὍΔΤΘ, ΟΟΠΒΙαΘΙ, ΤΘΟΚ, τοραγα, 

ὙΓΟΥΤΥ. 
οἱ (ὁ, ἡ. τό). 

οἵ (ὅς, ἥ, ὅδ). 

οἱ (εἶο, ἐσ). 

οἷδε (ξεΐἴδω). ᾿ 

ὀίεαι (ὀΐω), Ζἃ βδΐτ. 

ὀιΐζυρός, ή, όν Τϊΐθουβ, τγορἕα], τηΐβου- 
ΔΌ18. 

οἴκαδε (φ΄. οἶκος -δε, 88, 4) Ἰχομ16- 

ὙγΑΤα, 0 ΠΟΙΏΘ. 

οἴκοι (οἶκος), ἰοοαύίθθ, αὖ ἸΧΟΠ16. 

οἴκόνδε (οἶκος, 188, 4), Βοπιρ νγαγά), 
ἴο Ποιη6. 

οἶκος, ου, ὁ ΠΟ.56, ΠΟΙΏΘ. 

οἰνο-βαρής. ἐς ΊΝΕ-ΏΘΑΥΥ, Βοὐ( 158}. 

οἴνοπα (οἶνοψ, οποΞ). 

οἶνος (Εοῖνος), ον, ὁ ὙΊΝΕ. 

φνοχόησα ῬΟῸΤ ὙΙΝΕ; 
ῬΟῸΣ αν (85). ᾿ 

οἶντοψ, οπος ΨΙΝΕ-ΟΟ]ΟΤΘΩ͂, Ψ1ΚῈ- 
ἔδορᾶ. 

οἷος, η, ον 8ΔΙΟ0η6, ΒοΪ6, ΟὨ]ν. 

οἷος, ἡ, ον 5101] (85), οὗ ψῇηδὺ βογῦ, 
ΜΒ δῖ. 

οἰνο-χοέ-ω, 

᾿ ἸΤΟΘΑΒΌΠΑΒῪΥ [ὁμοῦμαι 

οἷς (ὅς, ἥ, ὅν), ἀαΐ, ρίων. 

οἶσθα (εἴδω). 

ὀιστός, οὔ, ὁ ΔΓΓΟΝ, ἘΠαζ. 
δἴχομαι (οἰχ-, οἶχε; οἶχο-), οἰχήσο- 

μαι, ᾧχωκα 016, ΡΟ, ἀθρατί. 

ὀΐω (οἴω) (οἷ-, οἴε-), οἰήσομαυξ, ὠϊσά- 
μην, ὠΐσϑην ὑπϊηκ, ΒΌΡΡΟΒΘ, ᾿πηᾶρ- 
1η6, 6 ]Θγθ, θσρθοῦ. 

οἰωνο-πόλος, ου, ὁ ὈΪγα-ἸΠοτρυθίου, 
ΦΌΡΟΙ, ΒοοίΠΒοΥ ΘΓ. 

οἰωνός, οὔ, ὁ Ὀϊγὰ (οὗ ῬΓΘΥ), γαϊύατο, 

ΟἸΏΘΙ.. 

ὀλέκω 1111], ἀοϑύγου, τη. 

ὁλέσ (σ)εις, ὀλέσ(σ)ῃς, ὀλέσ(σ)ῃ (δλ- 

λῦμι), 

ὀλίγος, ἡ, ον Ἰ1{16, ἔθτγ, 5128], οἱ 

βρη ῦ ν]ὰθ, ομθδΡ. 

ὄλλυμι (ὀλ-, ὄλε-, ὀλο-), ὀλέσ(σγω, 

ὥλεσ(σ)α, ὄλωλα ἀθδίτογ, Ἀ|]]ν 

τα, 1Ο56 : ηνἱά.. ῬΘΥΙΒΏ, α16. 

ὁλοιός, ή, ὁν (ῳ΄ δλλῦμι) Φοουτβαοᾶ, 

Ὀϑηθίαὶ, ἀδοίσοῦνα, 

᾿Ολύμπιος, η, ον ΟἸγτηρίϑη. 
"Ὄλυμπος (Οὔλυμπος, δ71), ου, ὁ 

ΟἸγλΡαβ, ὦ ἐαϊὶ πιοιμνξαΐη, ἔτι ποτέδ- 

671 ΟΥγοθοα, ἐΐ8 ἔοηνα ὁ} ἐπι6 σ οὐδ. 

ὁμ-ηγερής, ἐς οοΙ]!Θοἰθᾷ, ρσαϊηθτοα, 88- 

ΒΘ 16. 

ὁμϊλέ-ω, ὁμτλήσωξ, ὡμίλησα δδδοοϊαίθ 

ψλ, οΟἸ]]Θοῦ. 

ὀμίχλη; ἧς, ἢ τηΐδῦ, ἔορ, οἹοπᾷ, νΡΟΥ. 
ὄμμα, ατος, τό οϑ6. ρὲμν., ἴδοθ. 

ὄμνυμι (ὀμ-, ὄμε-, ὃμο-), ὀμοῦμαι 
(Ξ- ὀμό(σγομαι -- ὁμόομαι,͵ θ08--604, 
ὅ84-085), ὥμοσ(σ)α, ὀὁμώμοκαξ, 

᾿ὁμώμο(σ)μανξ, ὠμό(σ) θην γρ]θᾶρθ 

]Ὦ 85 οδίῃ, 5 Ὁ (88. ψ|ιῖῖ- 

655). 563) ἴο. 

ὁμοιό-ω Ἔ, ὁμοιώσω, ὡμοιώθην 1] ΚΘῊ, 

Π8,}.6 1πτ6, ΘΟΙΏΡᾶΡΘ, τϑῖτο θα 8]. 

ὄμοσ(σ)ον (ὄμνυμι). αοΥ. γιρεταί. 

ὁμοῦ ἰορρύποσ, δὺ {16 β8:χ8 {1π16. 

ὀμοῦμαι (ὄμνυμι). 
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ὁμάς 

ὁμώς ΘαΌΔΙΠΥ, 4116, τορϑίβου, αὖ ῃ6 

ΒΆΤΩΘ 1116. 

ὅν (ὅς, ἥ, ὅ), (ὅς, ἥ, ὅν). 

ὄναρ, ἡπιάθοῖ., τό ἀγθϑιῃ. 

ὀνείδειος, ὃν ΤΟΥΠπρ, ρυδῖγθ, 851811- 

αΘΓΙΟΏΒ, 

ὀνειδίζω (ᾧ΄. ὄνειδος), ὠνείδισια ΤΟ Υ]]16, 

Β]Δ θυ, ΤΘΡτΌϑ οι, ΦΌΒ8. 

ὀνείδισον (ὀξειδίζω), ΟΥ̓. ἐπιρογοί. 

ὄνειδος, εος, τό Δ0ϑθ, 5] ΠΘΥ, ΤΟΥ]]- 

1ηρ, ᾿πϑ]ὺ. 

δνειρο-πόλος, ου, ὁ αἀτθδσῃ-Ἰ ΘΥ ΘΓ ΥΘΣ, 

ΑΥ̓ΘΔΊ61 οὗ ἀγθΘ 185. 

ὄνησα (ὀνίνημι) Ξε ὥνησα (857). 

ὀνίνημν (ὄνη-, ὄνα-), ὀνήσω, ὥὦνησα, 

ὠνήθην" 610, Ῥαηθῆΐύ, ἔῶνου, δδδιβῦ, 

Ῥτγοδύ, Ὀ6 αβϑῖα]. 

ὀνομάζω (φ΄. 

ὠνόμοσα, ὠνόμακα πε, ὠνόμασμαινδ͵ 

ΔάΤΘβθ, 082} (ὉΥ 

ὄνομα Ὡ81η6). ὄὀνομάσωΐἥ, 

ὠνομάσθην" 

ὨΔΤΉΘ). ᾿ 

ὀξύς, εἴα, ὑ Βῇατρ, ὈϊὩρ, 6θῃ, οαΐ- 

1πρ,, δοίά, 

ὀπί (ὅψ. ὁπός, ἡ). 

ὄπι(σ)θεί(ν) ὈΘμἰμᾶ, ἔσοτη Ὀθἢϊηᾶ, 

Ἰαύθσ, Ἰδίυ, 

ὀπίσ(σ)ω Ῥαοκζί(νανάν), Ὀ61η4, Ἰαῦθυ. 
ὁ(π)-πότε ὙΠΠΘΉ (ΘΥ67). 

ὅ(π)-πως ὑμδύ, ἴῃ οτὐάῖθσ. ἐμδῦ, ΠΟῪ 
{1Πδὐ. 

ὀπτά-ω, ὄπτησα, ὠπτήθην ΟΟΟΚ, χοδρῦ, 
ῬΆΙΘ. 

ὄ(π)πως 866 αδοῦθ. 
ὁρᾶτο (ὁράω) ΞΞ ὡράετο (887, δ84:-858). 

ὁράω (ρορ-; Ειδ-, ὁπ-), ὄψομαι, εἶδον 

ὄπωπα, ὦμμαιξ (ἑώραμαι)», ὥφθην" 
566, Ὀ6Πο]ᾶ, ἸΟΟΙΚ, ΟΌΒΘΥΥΘ. 

ὀρέγ-νυμι (-ΞΞ- ὀρέγω) ΤΘ80]1 

βίχϑίοῃ οὖ, Θχύθῃμᾷ. 

ὀρεγνύς (ὀρέγνυμι), ρατύϊοϊ. 

ὀρέγτω (Φ΄ ὀρέγνῦμι), ὀρέξω, 
ὀρώρεγμαιν, ὠρέχθην" γ680}} 
ΒΟΟΣ ουὖ, Οχ θᾶ. 

ἴοτίμ, 

ὦρεξα, 

ἔον}), 

ἩἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΗΚ [οὐλόμενος 

ὀρέσ- κῳρῤϑ; ον Ἰἱνίηρ ἰὴ ταοὰηΐαίη ἀ6Ώ8, 

Ἰγίπρ Ἴἢ τηπηύδἧμι ἸαἾτ8. 

ὅρκος, ου, ὁ ὀκί!ι, ὑμαῦ ὈΥ πΒΙΟἢ ΟΠ6 
ΒΌΤΘΘΙΒ᾽ [88 ὙΥ]0Π658). Ὁ 

ὁρμαίνω (ὁρμαν-), ὥρμηνα ὕοξββ Δοουΐ, 

ΤῺ ΟΥ̓́ (ἴῃ 11), ὕστ Θρουΐ, 

ΘΟὨΒΙΘΥ, ῬΊΘη, ΡΟΠΘΟΥ, 

ὅρμος, ου, ὁ ΔΠΟΙΙΟΥΆΡΘ. 

ὄρ-νυμι, ὄρσω, ὦρσα (ὥρορον), ὄρωρα, 
ὀρώρεμαι 501. ἊΡ, Κίμα16, Ἰηοῖΐθ, 6χ- 
οἰΐβ, ΦΙΌΏΒΘ. 

ὄρος (οὖρος, ὅ71). εος, τό πηιουηΐδίῃ, 
ὁρόων (ὁράω) ΞΞ- ὁράων (948--948). ῬΥ68. 

γαγέιοϊο. 

ὅς, ἥ, ὅ ψγῆο, ψ]1011, δῦ. 

ὃς, ἥ, ὅν Ηἶδ, ΒΘΓ(5)., [08 (Οὐ). 

ὅσ(στγος, ἡ, ον ΠΟΥ ΠῚ. 16}, ΠΟῪ ἸΘῪ. 
ΠΟΥ Ἰαυρθ, πον ρτθδὺ, ΠΟΥ ἸΟηΡ. 

ὄσσε, ὄσσοιιν, τώ ΘΥΘ68. 

ὄσσομαι (δκ-) 6γ6, ἸΟΟΚ (ρΡομ), 
818 γ6 δὖ. 

ὅσί(σγος, ἡ, ον ΠΟΥ ΤΟ], ΠΟῪ ΤΑΘΉΥ, 
ΒΟΥ ἸΥ 6, ΠΟῪ ρυθδῦύ, λον ἸοῺνσ, 

ὅ(σ)-τις, ἥτ-τις, ὅ(τ)-τι τ Ο(80)- 

(θυ 6}), ψγν ] ΟΠ (6 γ6}), τυ βδύ(θνϑυ). 

ὅτ᾽ -- ὅτε (575), ὙΥΠΘΩ(ΘΥΘΙῚ, {πμδ. 
ὅ(σ)-τε, ἥ-τε, ὅ-τε το, ΤΏ]. τ ]δί. 

δ(τ)-τι {πδὺ, ὍΘοθτιβθ. 

ὅ(τ) τι (ὅστις, ἥτις, ὅ τι). 

ὀτρηρός, ή, ὁν ΤΟΔαγ, ΘδρΡΘΥ, ΠἰΤΉΌ]6, 

ΒΥ. 

δίτ) τες διοι 

οὐ, οὐκ, οὐχ Ὡοΐὺ, ὯΟ. 

οὗ (ὅς, ἥ, δ). 

οὐ-δέ ἘΠ ποῦ, ῃοὺ Θύθῃ, ὨΟΥ, Ἡαΐ 

γιοῦ. 

οὐδ-είς, οὐδε-μία, οὐδ-έν Ὧο οὐθ, ποῦ 

ΟὩ6, ᾿ηδύ ΔΏγ., ΠΟΏΘ, ΠΟΒοᾶγ, ποίῃ- 

Ἰῃ νι ᾿ 

οὔθ᾽ - οὔτε (578, 652). 

οὐκ (οὐ). 

οὐλόμενος, ἡ, ον (οὐ, ὄλλυμι) δΔοσατβθᾶ, 
ἀοδύσαοιῖγνρ, ἀθδαϊγ, Ὀδηρῖμ). 
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οὐλοχύτη] ΨΟΘΟΛΑΒΌΑΒΥ [παρέρχομαι 

οὐλο-χύτη, ης, ἣ Ῥουτοά-ουὲ ῬΔΙΊΘΥ | παῖς, παιδός, ὁ, ἡ ΟὨ]]ἃ, 80, ἀδΌρΡΗὐοτ. 

ΘΟΙΉ. 

Οὔλνμπος (Ὄλυμπος, ου, , δγῇ. 
οὖν, ὑπογοίοσθ, ἤθηΟ6, ΠΟ, ὕμθῃ, 1} 

ἑαοί, 
οὕνεκα (-Ξ- οὔ ἕνεκα) ὈδοδιιΒ6. 
οὔ-ποθ᾽ -- οὔ-ποτε (δὅ7δ, ὄὅδ82), ποὺ 

ΘΥΘΙ, ΠΘΥΘΥ. 
οὔ-πω τοὺ ΘΥ͂ΘΙ, ὩΘΥΘΥ. 

Οὐρανίων, ὠνος, ὁ, ἢ ΟΘΙΊΕΣ οἵ 

μῶν, αἰνιηΐῦν, σοα (4685),. 

οὐρανόθεν (σοη. αὐϊαΐ.)., ΤΟ) ὨΘΔΥΘΏ. 

οὐρανός, οὔ, ὁ Πθᾶγθ:, ΒΥ. 

οὐρεύς, ἢος, ὁ Τη]6, 
1) οὖρος, ου, ὁ ὈΓΘ6ΖΘ, σὶπᾶ, 

2) οὖρος (ὄρος, εος, τό, δ71), Ππιοτη- 
ὑδῖτι, 

οὔ-τε. ἀηα ποῦ, ΠΟΙ; οὔτε. 

ΠΘΙΠΘΙ. . . ΟΥ, 

οὐ-τιδανός, ή, όν ὍΤΟΥ ]655, ΟἵἩἨ ΠΟ 80- 
ὁουῃΐ, οονγαΙά]ν, [660018. 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο ὑμαὺ (Ο6). 
οὕτω(ς) μι, 50, 1 0115 ὙΤῶΥ. 

ὀφείλω (ὀφελ-. ὀφειλε-), ὀφειλήσωξ, 

ὄφελον, ὠφείληκαἜ, ὠφειλήθηνε 
ογθ, Οὐρ]ῦ, 6 ΟὈ]ραίθα ; αογ. ἴῃ, 

ιτοΐδ].68, σχουϊα ὑῃδὲ 

ὄφελες (ὀφείλω) Ξε ὥφελες (887). 

ὄφελλε(») (ὀφέλλω) Ξε ὥφελλε(») (557). 

1) ὀφέλλω -- ὀφείλω. 
2) ὀφέλ-λω ἴποσθδβθ, πᾶσ. Υ, 507861]. 

ὀφθαλμός, οὔ, ὁ 6γ6, 5]Ρ17)0. 

ὄφρα υῃΐ[], 1) οτᾶθυ ὑμαῦ, Ὑγ}116. 

ὀφρῦς, ὕος, ἡ (ΘΥΘ) ὍΤΟΥ. 
ὄχα ἴαγ, Ὅγ ἴἅΓ. 

ὀχθέ-ωξ, ὥχθησα 6 γαχϑᾶ, 086 ἀ185- 
ῬΙΘαβθᾶ, ὍὈ6 σουτθᾶ, 

ὄψ, ὀὁπός, ἣ γοΐοθ, γγοσὰ, ΒΡΘΘΟΙ, 18}- 

βῦδβθ. 

. οὔτε 

"! 

παλάμη, ἡς; ἡ ῬΑτΜ, ΠΩ, ἢρί. 
παλίλ-λογος, ον ρείμοιθᾶ ἰορδίμοις 

ἀρδίη,, γ6-ΟΟ]]θοίβα, γ6-ΔΕβοχη ]δᾶ.. 
πάλιν ὈΔῸΚ, Ὀδοκναχα (8), ἀραίῃ, 

ΔΏΘΥΨ, 

παλιν-άγρετος, ον ΤΟΡΟΟΘΔΌ]6, ἰο - 6 

ἰακθῃ Δ 0Κ. 

Παλλάς, δος, ἣ Ῥά]ὰ5 (ΑἸ ΘΠ8), 
πάμ-παν ΟΟΙΩ]ΘίΟΙ]γ, δἰ οσθίμθυ, θη- 

1 6]1γ. 

πᾶν (πᾶς, πᾶσα, πᾶν). 

παν-ημέριος, ἡ, ον Δ}] ἀδΥ Ἰοηρ, θ61- 

ἀυτσίηρ [Π8 Ὑγ»11016 ἄδγ ὑπΠτοῸρὮ. 
πάντα, πάντας, πάντες, πάντεσσι (πᾶς, 

πᾶσα, πᾶν). 

πάντῃ ΘΥΘΙΎΜΏΘΙΘ, ἱΒγοΌρ Ποῦ. 

πάντων (πᾶς, πᾶσα, πᾶν). 

παρά (πάρ) αἄυ., ανὰ Ῥτάρ., κοΐ, σοτι.. 

ἀαΐ., ατπιᾶ ἀοο.. ἔχοτῃη [86 5148 οὗ, Ὁγ 

116 5146 οὗ, ἰο Ὁ88 5146 οὗὅἃ, Ῥθβίᾶθ, 

ὩΙΟΩΡ ; ααν., ὈΘΘΙ48, θα ὍΥ ; εοὐΐῇᾳ 

961...) ἔστογα (88 546 οὗ, Ὀ658146) : 

υὐὐϊῷ, ἄαὶ,, ὍΥ (0116 5188. οἵ), πᾶσ, 

Ῥθδα8 : τὐὐέζν ἀο0., ὕ0 {86 5148 οἔ, 

ΔΙοῺΡ (Ὁγ). 

πάρα -ΞΞ παρῆν (πάρειμι). 

παρά-φημι.. (φη-, φα-), παραφήσω, 
παρέφησαξ; ἐηιρθ77., παρέφην, 

παρεφάμην δᾶνδ6, ΘΟ η561, ἘὈΓΡΌ, 

ῬΟΙΒΆΘαΘ, ὙΠ ΟΥ̓́ΘΓ. 

παρέζεο (παρέζομαι), προτναΐί. 

παρ-ἔζομαι (σεδ-. ΞΞ ἐδ-, 608-604) 50 
Ῥ65146, δἰῦ 681. 

πάρ-ειμι (ἐσ-), παρέσ(σ)ομαι ὈΘ ῬΓ69- 

δηὖ (αὖ δ η, 881, ὨΘ5146). 

παρ-εἶπον {ξἘεπ-} 24 ἀοΥ.. ῬοΙβϑαδάθ, 

Οδ]010, Ὑἱὰ ΟΥ̓́Θ, Ὁτρθ, ουὐνηῦ, 

αθ] δ, ῬΘρΡῸΪ]6, 8} Οὐθυ. 

παρελεύσεαι (παρέρχομαι). 

παῖδα, παῖδες, παιδός (παῖς, παιδός, ] παρ-έρχομαι (ἐρχ-, ἐλθ-, ἔλευθ-, ἔλυθ-), 

ὁ, ἢ). 
παινήων, ονος, ὁ ῬΑΒΑΝ, ΒΟΏΡ᾽ Οὗ Ὀ͵ΔΐΙθΘ, | 

παρελεύσομαι, παρῆλθον (παρή- 

λυθον), παρελήλυθα {(παρειλήλουθα) 
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παρέσσεται 

Θνδᾶθ, ὍὯδὲθ ζ, ουὐχιν, αδΙαᾶθ, 

οΙαο, οἰτουσχτηνθηῦ. 

παρέσσεται (πάρειμι). 

πάρ-ημαι (ἣσ-) 50 ὈΘρΊ4 6, 

πάροιθε(ν) Ὀδέοτοθ, ζΟΙΤΩΘΙΥ, 1 ἔσοηύ 
οἵ, 

πάρος ΤΟΙΏΙΘΙγ, οὗ οἹᾶ, Ὀθίοσθ 015, 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν 4]1, ὀγότγ, (86) 

Ἅ8016. Κὶ 
πάσαντο (πατέομαι) -- ἐτάσαντο (887). 

πᾶσι(ν) (πᾶς, πᾶσα, πᾶν). 

πατέομαυι (πατ-, πατε-), ἐπασί(σ)ά- 

μην, πέπασμαι Θοαὐ, ἔθ6άα.. 
πατήρ, πατρός (πατέρος), ὁ ΤΑΎΠΕΕ, 
ἜΤ, 

πάτρη, ης, ἣ ἘἙΑΤΗΕΒΕΪΔΗΔ, ὨΔΙΪγΘ 

ἰδ ηᾷ. 

πατρί (πατήρ, πατρός, ὃ). 

Πατρόκλεις (Πάτροκλος, οὐ, ὃ), ὕὉτὉ006., 

ἐγγθσ. 

πατρός (πατήρ, τρός, ὃ). 

παῦε (παύων, ὑηυρογαΐί. 

παύσαντο (παύω) τ ἐπαύσαντο (887). 

παύσειεν, παύσουσα (παύω). 

παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκαϑ, πέ- 

παυμαι, ἐπαύθηνΈΕ οδᾶβθ, δβύορ, 

ῬὌϑαβο, οἤθοϊ, γοβίναϊη, μο]α οἵ. 

πείθεο (πείθων), ὑρυροταί. 

πείθω {πειθ-, ποιθ-, σπιθ-), 

ἔπεισα (πέπιθον), πέποιθα, πέπει- 

σμαικ͵ ἐπείσθηνΈ ῥθιβαδᾶθ, ψ]η 
ΟΥ̓́ΘΣ, Τλ]Βοδα ; ηνἱᾶ., {ταδὺ ἴῃ, 6- 

116 να, οὔδν. 

πειρά-ω, πειρήσω, ἐπείρησα (ἔπειρη- 

σάμην), πεπείρηκαί, πεπείρημαι, 

ἐπειρήθην ὑὐὙ, αὐῤοτηρύ, ἸΏΔ16 0.18]. 

πείρησαι (πειράω), τᾶ. ἡπηιροταί. 

Πειρί-θοος, ου, ὁ ΤΙ ΠΟυΒ. 

πείρω {περ-, παρ-), ἔπειρα, πέπαρμαι, 

ἐπάρηνί ῬὈίθτοσ, βὐπᾶ, υΥἱνοί. 

πείσεις, πείσεσθαι πείθω). 

πελάζω (ζ΄. πέλας 681), 
ἐπέλασ(σ) α, πέπλημαι, ἐπελάσθην 

πείσω, 

πελάσω, 

ἨΗΟΜΈΒΙΟ ἀΒΒΕ [πεύϑομαι 

(ἐπλήμην) ὈΓΙΏΡ ΠΘᾶΙ, ΟΥ̓ΔῪ ὭΘΔΙ, 

δΌΘΤΟΔΟΐἢ. 

πέλω (πελ-, πλ-), ἔπελον, ἐπελόμην ; 
3ἃ αογ.. ἔπλε, ἔπλετο ὑθτη), ΙΏΟΥΘ - 

γυξᾶ.. ὍΘ. ὈΘΟΟΙΏΘ. 

πέμπω {(πεμπ-; πομπ-), πέμψω, ἔπεμψα, 

πέπομφα ἘΞ, πέπεμμαιξ, ἐπέμφθην 

56η8, δϑοογί, σοησ ποῦ, 

πεμπ-ώβολον; ου, τό ἤνγο- Ῥὕὗχοηρθα ἔοΣΚ. 
πέμψω (πέμπω). 

πένθος, εος, τό ΜΧΟΘ, ογὶοῖ, βδ 658. 

πέν-ομαν ΜΟΙΚ, 06 ῬαϑΥ, Ἰαρον, ἅο. 

πεπαρμένον (πείρω), Ῥ6Υ7. πυϊᾶ. ρατεϊοῖ. 

πεπίθοιμεν, πεποίθῃς (πείθω). 

πέρ δηοῖ.,. ΘΧΟΘΘαΙΏΡΊγ, ὙΨΟΥ͂; 

(1). αἰ πουρ. 

περί αἄν., πὰ γ»γορ, υἱέ σοτι., ἃἀαΐ., 

απα αὐο.,. Δτοσμα, δοαύ, ΘΟ, ΘΥ- 

ἴηρ, ἔου, ΘχοθθαϊρΊγ, ΦΌΟΥΘ, ΟΥ̓́ΡΙ, 

ΤΏΟΥΘ (ΠΏ 8}, ΒΡ ΘΥΙΟΥ ; αἄν.. δτουηᾶ, 

φροσΐ, ὈΘγομᾶ, ΟΥ̓́ΣΣ, ΘΧΟΘΘΑΙΩΡΊΤ ; 

εὐ, σοη.. διτουῃμᾷ, ροσῦ, ΘΟ ΟΘ.γ- 

ἴῃ, Ῥαγοῃᾶ, οἰ, ἀαΐ., δτουμπᾶ, 

οροῦύ, οομοθγηίησ, ἔον ; οὐδ, αοο., 

8ΔΙΟῸ Πα, δροῦύ, ΟΠ ΟΘΤΪηρ,, 

περι-ἔχω (σεχ-, σχ-; σχε-), περιέξω 

(περισχήσω), περιέσχον ΘΙΠΟΟΙΏΌΘΒΒ, 

ΘΙΆΡτϑοθ, ῥγοίθοῦ, ἀρἔθηα. 

[5 2.:}}} 

περν-κκαλλής, ἐξ ΥΟΙ7ὺ Ὀθδϑυίευ], 

Ομδυτ]ρ, 

περί-κλυτος, ον ἔδΙηοῦ, ὙΘΙῪ το- 
πονγηθά, 

περίσχεο (περιέχω), 34 αογ. πιϊᾶ. 

ἡπροταί. 

περι-φραδέως ὙΘΙῪ ΟΔΥΘἔΆ]]Υ. 
πεσόντα (πίπτω), 3ἃ αογ. ραγύϊοϊ». 

πετάννυμι {(πετα-, πτα-), πετάσων, 

ἐπέτασ(σ)α, πεπέτακα, πέπταμαι, 

ἐπετάσθην βὐγοίοῃ, βρυοθα οαὖ, ἀῃ- 

ἔπι]. 

πέτασσαν (πετάννῦμι 

(667). ᾿ 

πεύθομαι (πυνθάνομαι) ({πευθ-, πυθ-), 

--- 
.-- ἐπέτασ(σ)αν, 
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ΤΤηλεΐδης} 

πεύσομαι, ἐπυθόμην (πεπυθόμην), 
πέπυσμαι ΙΘΆ τι (ὍΥ ᾿παΌΪΤΥ). 

ἹΠηλέΐδῃς, ὅο, ὁ 505 οὗ ῬΕ]θυβ, 
᾿Αὐρλήϊ68. 
ΠΠηλεέΐων, ὠνος, ὁ 

«Αολ 68. 

. Πηλέος (Πηλεύς, ἢος, ὃ) τῷ Πηλῆος 

(579). 
Πηλεύς, ἢος, ὁ Ῥεϊουϑ, λιιβραπα ὁ 

ΤΗοίδ. απὰ ζαΐμοΥ ὁ} «οἰ 68. 

ἹΠηληιάδης, ὅο, ὁ Β00ὴ οὗ ῬΕ]Θ6α8, 

«Αολῖε68. 

πίθεσθε (πείθων), Ξἃ ἀογ. ἡῃυρογαΐ. 

πίθηαι, πίθηται (πείθω). 

8501 ΟΥὗὨἨ Ῥα]δαβ, 

πίμπλαντο (πίμπλημι) ΞΞ- ἐπίμπλαντο 

(857). ᾿ ' 

πίμ-πλημι (πλη-, πλα-), πλήσω, 

ἔπλησα (ἐπλήμην), πέπληκα, πέ- 
πλησμαιΐξ, ἐπλήσϑην Π]], βαύθ, δύ τ, 

πίονα (πίων, εἰρα, πῖον). 

πί-πτω {(πετ-, πτι, πτη-), πεσέομαι, 

ἔπεσον, πέπτη(κ)α [811] (ἄονγῃ), 

του, ῬΟΣΊΒἢ, α16, ΒΚ. 

πΐἴων. πΐἴειρα, πῖον [αῖῦ, γἱοὴ, ΓΟΙΌ1]6. 

πλαγχθέντας (πλάζω), ΟΑΟΥ. 6388. 

»ατίϊοϊ». 
πλάζω (πλαγγ ), πλάγξομαι, ἔπλαγξα, 

ἐπλάγχθην Ῥεοαὺ (801), Ῥαδδθ, 

(σαῦβα 0) δου. 

πλείων, ον (πολύς, πολλή, πολύ). σοηυ- 

ρῬαγαΐ. 

πλεόνεσσι (πλέων, ον Ξε πλείων, ον, 671). 
πλέων, ον τε πλείων, ον, 571. 

πλοῦτος, ον, ὁ 6801, τίσθθ, δρυῃ- 

ἄδηοθ.. 
ποδ-άρκης, ἐς 5 Π-οοὐθα, Δ016-ἰοοὐθᾶ. 

πόδας, ποδός (πούς, ποδός, ὁ). 

ποθέεσκε (ποθέω), ἐεγαύῖυο. 

ποθέ-ω, ποθήσω, ἐπόθεσα (ἐπόθησα) 

ὙΘΔΙΏ, ἸΟΗΡ ἴον (γηδῦ 5 ἸΔΟΚΊΏ 5), 

ἰοβῖσθ, Ἰϑοῖκ, τα ΐβδ. 

ποθή, ἧς, ἢ γοδΙηΐηρ, Ἰοηρίηρ, ἀθβίσθ, 
Ἰδοῖ, τοργϑί. 

ψΟΟσΑΒΌΣΑΒΥ ἵπόρον ἢ 

ποθί δηοΐ., ΘΥ͂ΘΙ, αὖ ΒΥ ἔτη. 
ποιέτω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, 

πεποίημαι, ἐποιήθηνΕ ἄο, τρᾷᾷο, 

Ῥοσΐοστα, δχϑουΐθ, οαῦβθ, οβοοί, 
ΤΑΒΉΏ]ΟΙ, ΡῈ, Ῥτοᾶμοθ. 

ποιμήν, ἐνος, ὁ ΒῃΘΡΒΟΓᾶ, ραδγάΐδῃ, 

Ὀτούθοζου, 

ποῖος, ἡ, ον πδὺ (Βοχὺ) Ὁ π]ιδὺ Κη ὃ 

ποι-πνύ-ω, ἐποίπνυσα ὈυΒ.16, ΠΌΤΣΤΥ, 
Ῥυϊῇ, ῥδηΐ. 

πολέας (πολύς, πολλή, πολύ). 

πί(τ)ολεμίζω (ο΄. π(τ)όλεμος), π(τ)ο- 

λεμίξω γᾶν, Ῥαϊ]6, Πρ. 

πόλεμος {(πτόλεμος), ου; ὁ ὯΙ, Ὀαὺ- 
16, Πσῃΐ, ἔτ. 

πόλιος, ἡ, ον Κ»Ι,ΆΥ͂, ὨΟΒΔΙΥ. 

πόλις {(πτόλις), τος, ἡ ΟΙΥ, Οοτηχης- 

ηἰΐγ, Ββύϑίθ, 

πολλάκις οἴξθῃ, ΤηΔῊΥ͂ {{1η68. 

πολλός, ή, ὁν -- πολύς, πολλή, πολύ 

ΤΟΝ, ἸΠΔΏΥ, ΠΙΤΏΘΙΟΈΏΞΒ. 

πολυ-ἅτξ, τκος ἱτπηρϑίυουβ, ΟΠΥαΒὨΐηρ, 
πολυ-βενθής, ἐς γΘΙΎ ἄδορ... ; 

πολυ-δειράς, δος ΤΟΔΩΥ τἱαροά, τ} 

τηϑὴν ΟΠ 8. 

πολύξμητις, τος ὙΠ, ΒΗγοτα, το ἢ ἴα 

ΘΟΟΙΏ86Ι, 

πολύς, πολλή, πολύ -- πολλός, ή, ὁν 

ΤΌΘ, ΤΏΘΏΥ͂, ὨΙΧΖΩΘΓΟΌΒ. 

πολύ-στονος, ον ΟΔΟΒΙΠΡ ΤΠΔΏΥ ΡΥΟΔΏΒ, 

ΤΊ ἢ 1 σΤΟΔΏ8. 

ἹΤολύ-φημος, ου, ὁ ῬΟ]ΥΡΒΘΙΏΌΒ. 
πολύ-Φλοισβος, ον ΠῚ ΟΠ-ΤΟΔΙΊΏΡ, 

Ἰουᾶ-τοδυῖησ, θανγ- Δ θυ ϊηρ. 

πόνος, ον, ὁ ΤΟΥΣ, ἸΔΡου, 0011, ὑσοῸ 16. 

ποντο-πόρος, ον ΟΥΟΒΒ]Ρ᾽ [16 5θῶ, 5θ8- 

ΤΥ ΘΥΒΙρ', ΒΔ ΡΌΪΩΡ, 

πόντος, ου; ὁ 868. 

πόποι 8ΙΔ5! Δὴ 116} ΟὮ ἄθδγ! ροοᾶ 

Ρυδοίουβ ἡ ᾿ 

πόρον (πορ-, πρω-) 34 ἀοΥγ., ΞΞ ἔπορον 

(837) ρῖνβ, ρτδῃῦύ, ϑθϑίονγ, ἔα γ} ]80 ; 
Ῥογ., πέπρωται [1 15 Ταἰθᾶ, 
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πορφύρεος] 

πορ-φύρεος, η, ον ΔΙ. ΡΌΚΡΙΕ, ν]ἱο]θύ, 

δ δύ ῃὶηρ. 

Ποσειδάων, ὠνος, ὁ Ῥοβοίδοῃ, σοᾶ οΓ 

ἐλι6 8θα, δγοίμον ὁ Ζοιδ, πᾶ ΟἿ οΓ 

ἐμι6 ηιϊρ᾿ ϊο8ὲ ο7 ἐθ6 αγτθοῖς αἰυϊηῦ- 

ὑΐᾳ68. ' 

πόσις, ἰος, ἡ αν (ρ]. 

ποτέ οποϊ., ΘΥΘΙ, δὖ ΔῺΥ (8501η6) 
(1116, ΟἼΟΘ. 

ποτί τΞἮ, προτί (πρός). 

πότνια, ἧς, ἡ Το ΙΘα, ΠΟΠΟΙΘᾶ (Δάν, 

6601). 

ποτόν, οὔ, τό ἀντί ηκ( ηρ).. 

πού δηοὶ., ΔΏΥ (ΜἜΏΘΙΘ, ὙΜἘῸ}). ΒΟΙῺΘ 

(ΤΏΘΥΘ, ΑΥ, ον), ῬΘΙΒΡ5. 

πούς, ποδός, ὁ ἑοοί, 

πραπίς, ἰδος, ἢ ᾿᾿ιϑᾶτύ, 1η]η4, ΒΟ1], 

αἰδργδρτη. 

πρήθ-ω, πρήσω, ἔπρησα ὈΆΤΩ, Ὀ]ΟΥ͂Ν, 

ἴηῆαΐθ. 

πρῆξαι (πρήσσω). 

πρῆσε(ν) (πρήθωλ ΞΞ ἐεβηφε δ: (867). 

πρήσσω (πρηκ-), πρήξω, ἔπρηξα, πέ: 
. πρηγαῖ, πέπρηγμαιΐ, ἐπρήχθηνϊ 
ΟΔΥΥΥ ὑμτουρῃ, ΦΟΟΘΟΠΊ]15ἢ, Ρ6γ- 

Τουτῃ, ἅο, φοῦ. 

Πρίαμος, ου, ὁ Ῥυΐδηη, ἐνν6 ἀροᾶ Κῖγιρ 
αΓ Ττον. 

πρίν ΒΟΟΠΘΥ, ΗΟ], ὈΘἔΟΥΘ, ΣΟΥΙΠΘΥΊΤ. 

πρό, αἄυ.. δα ῬΥρῃ. υἱέϊ, σόπ.. ὈΘΐοτγο, 

1η ἔγοηΐ, Ιου, ἔογννατα. 

προ-βάλλω (βαλ-, βλη-), προβαλέω, 

προέβαλον, προβέβληκα, προβέβλη- 

μαι, προεβλήθην!" οδδὺ Τουνγαχά, 

(ἤτον Σου υνδγά, οδϑῦ ἔουτῃ. 

προβέβονλα (προβούλομαι). 

προ-βούλομαι (βονλ-, βουλε-), προ- 

βουλήσομαιξ, προβέβουλα, προβε- 

βούλημαιξ, προεβουλήθην" ῬΙΒΕΙ͂ΘΥ, 

ὙΊ5ὴ ταῦπον, ἀΘϑΊσΘ ΤΑ ΠΘΥ, 

προ-ερέσσω (ἐρετ-), προήρεσ(σ᾽γα ΤΟΥ͂ 

ον ψαχᾶ. 

προ-ερύω προερύω, (ξερυ-, Ερν-), 

ἨΗΟΜΈΒΙΟ ΟΕ ΕΙ [προτίθημι 

προείρυσ(σ)α, προείρυν(σ)μαι ἅτανν 
ξουνατα, ἀτὰρ ον να, ἸΘΌΠΟΙ, 

πρόες (προΐημι), 3ἃ αονΥ. Ὡῃρογαί. 

προθέουσι(ν) (προτίἰθημὺ). 

προ-ἰάπ-τω, προϊάψω, προΐαψα Πυυ] 

ον ναγα, Βοηᾷ ἔοτί, 

προΐαψε(ν) (προϊάπτω). 

προΐει (προϊημι). 

προ-ΐ-ημι (ση-, σε-, ΞΞ ἢ-, ἔν, 608-604), 

προήσω, προέηκα (προῆκα), προ- 

εἴκαξ, προεῖμαιἘ, προείθην 56η4 ἔογ- 
γγατὰ, Βοηα Τοσυίῃ, ον ἊΡ. 

πρό-πᾶς, πρό-πᾶσα, πρό-παν 48]], 6ῃ- 

{γ6, ΏΟΙΒ. 

πρός, πί(ρ)οτί, αἄν.. απᾶ »γόρ. υὐἱΐ}, 

σθτι., αἀαΐ., απὰ αἀο0.. ἴο, ἰονγατᾶ, 

8,150, δῦ, ΟἿ, τόση, οὰ. 64] οἵ: 

ιεἱξὴ, σότι.. ἔγότη Ὀθέοσθ, δὖ {16 Ὁ18- 

αἴηρ, 1 ὍΠ68 Βἰρ]ῦ ; τοὐδἔν ἀαΐ.. οτι, δἷ, 

Υ ; τοἱέδ, αοο.., ἴο, ἑοναχαᾶ, (ἀΡ.)0Ὡ, 

σδὶηδύ. 

προσ-αυδά-ω, προσαυδήσωξ, προσηύΐύ- 

δησα ΔΘγΘ55, βΌΘδ]ς ἴο, ΒΥ ἴο. 8δ0- 

οοϑύ, 

προσ-εἶπον (προσέειπον) (ρεπ-), 98 

ΠΟΥ... ΒΌΟΚΘ το, δααγαββθᾶ, 

προσέφη (πρόσφημι). 

προσεφώνεον (προσφωνέω). 
προσηύδα (προσαυδάω). 

πρόσθε(ν) ὈΘέογα, ἘΟΥΤΊΘΙΙΥ, ΒΟΟΠΘΥ, 
πρόσ(σ)ὼ Του άα, ἴῃ ἐγοηύ, ἔουίῃ. 

πρόσ-τφημι (φη-, φα.), προσφήσω, 

προσέφησαἘ: {0677. προσέφην, 

προσεφάμην ΒΡΘΟΔΙ ἴο, 80 αγθ85, δὸ- 

οοϑί. 

προσ-φωνέ-ω, προσφωνήσω, προσεφώ- 

νηῆσα βΡθθῖκ ἴο, δανθβο, δοοοβῦ. 

πρόσω τε πρόσ(σγω. 

πρότερος, ἡ; ον ΓΟΥΠΊΘΥ, ΒΟΟΠΘΙ, ΟἸΑ͂ΘΙ, 

θοἴοχο. 

πί(ρ)οτί Ξ-: πρός. ᾿ 

προ-τί-θημι (θη-, θε-), προθήσω, προ- 
ἔθηκα, προτέθεικα Ἕ, προτέθειμαικ, 
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πρότονος] 

προετέθην δἀᾷ, σταῃῦ ἴῃ δά]! 01, 

ῬΙΔ6 6 ὍΡΟΏ 8180. 

πρό-τονος, ου, ὁ [οΓΘ-5ύδν, οογᾶδρθ. 

πρό-ῴρων, ον Θᾶρθι, ρ]84, Ζ68]Ο 18, 

7ογία!, κα (57). 
πρύμνη, ἧς, ἢ δύθτῃ οὗ ἃ 5}]Ρ. 

πρυμνήσιον, ου, τό ΒύθΓ-Ο80]6, ΒῦθΙῈ- 

ὨΔΎΒΘΙ. 

πρώτιστος, ἡ, ον (πρῶτος, ἡ, ον), δΊ 9671, 

πρῶτος, ἡ; ὃν ἢχϑύ, ἐοτϑιιοβύ, οΒΙθ . 

πτερόεις, εἐσσα, εν σ]ηροα, ἢγίῃρ, 

πτόλεμος ΞΞ πόλεμος, ον, ὁ. 

πτολίεθρον (ο΄, π(τ)όλις), ου, τό ΟἷΥ, 

πτόλις ΞΞ πόλις, ἰος, ἡ. 

πυθοίατο (πεύθομαι, πυνθάνομαι), ορίαΐ. 

Πύλιος, ἡ, ον Ῥυ]ίδη, οὗ ῬΥ]υΒ. 

Πύλος, ου, ἣ ῬγΠῸΒ, ἃ οἷἱέν ἀπᾶ α18- 

ἐγὶσὲ οὐν ἐν εὐθϑὲ σοαδὲ ΟΓ ἐδ6 «Ῥεϊο- 

Ῥοτνοδι8. 

πῦρ, πυρός, τό ἢχα. 
πυρή, ἢς, ἡ ([ὍΠ6Γ8]) ΡΥΕΒ. 
πώ. Θησὶ., Ὧὰλ ΒΟΙΘ ΨΘΥ͂, ἴῃ ΔΏΥ ὙΆ0, 

ΘΥ̓ΘῚ, γοὺ, δὖὺ ΒΟ}16Θ 0116, δὖ ΔΙΥ ὑ1Π16, 

πωλέ-ομαι, πωλήσομαι ΟΟΙΏΘ, ΡῸ, δύ- 

ἰθηᾷ, ἔγσϑαιθηῦ, τουΓῃ. 

πωλέσκετο (πΏλέω), ἐξεγαϊίυα. 

πώ-ποτε ΟΥΘΙ γθί, αὖ ΔΏΥ {χ6. 

πώς, ογποῖΐ., (1Π) βοηθ ᾿87, ΒΟΙΏΘΠΟΥ, 

(1) Δ ψῶ, ῬΘΙΠΘΡΒ. 

πῶς ον ἢ ἴῃ δὺ ΜΜᾺΥ ἢ 

Ρ 

ῥά (ἄρα, ἄρ). 
ῥέξω (Ερεγ-): ῥέξω, ἔρ(ρ)εξα, ἐρέχθην 
ΟΒΙ, ϑΟΟΟΙΏΡΗΒΗ, ἀο, Ρϑυξοστη, 

ος ΤΏ8ΚΒ, ΒΘΟΙΙῆΟΘ. 

ῥέξαι, ῥέξας (ῥέξω). 

ῥέω (σρευ-, σρεξ-, σρυ-, σρυε- -- ῥευ-, 
608--60 4). ῥεύσομαιξ, ἔρρευσαξξ, ἐρ- 
ρύηκα, ἐρρύην τυ, ον, βύγθδχῃ, 
ῬΟΌΓ. 

ῥηγμίν, ἵνος,, ἧ (ῳὐ ῥήγνῦμι ὈτΘακΚ) 
ὍΘΔΟΙ, βύσϑηᾷ, ΒΏΟΤΘ. 

νΟΟΑΒΌΔΒΥ [στενάχω 

ῥϊγίων, ον (7. ῥῖγος ὉΟ]4) ΤΟΙΒΒ, ΙποΓ6 
ΒΟΥΤῚ]8. 

ῥίπ-τω, ῥίψω, ἔρριψα, ἔρριφαλε, ἔρρι- 
μαι, ἐρρέφ (θ) ηνξ ΠΌ}], ἄ5ῃ, ἕῆτονν 

ὙΠῸ ἃ ὑσὶ], ὈΣΔΠΊ5Ή. 

ῥῖψε(ν) (ῥίπτων -- ἔρριψε(») (887). 
ῥοδο-δάκτυλος, ον ΤΌΒΥ-Π ροΙβᾶ, 

Σ 

σ᾽ -Ξ 1) σε, 2) σοί (575). 

σαό-ω, σαώσω, ἐσάωσα, ἐσώθην ΒΑ, 

Ῥχούθοῦ, ΓΘ Θ, ῬΤΘΒΘΙΥΘ. 

σαώτερος, ἢ, ον (σάος, ἢ, ον), ΟΟΤη-- 

»Ῥαταΐ. 

σάος, ἢ, ον Ξξ σόος, ἢ; ον. 

σέ, σέθεν, σέο (σύ). 

σημαίνω (σημαν-), σημανέω, ἐσήμηνα, 
σεσήμασμαιξ, ἐσημάνθην" ροϊηῦ 

οὐὖ, οΥΘυ, Θου ΔΩ͂, 

σῇσί(ι) (σός, σή, σόν). 
Σίντιες, ὧν, οἱ 5΄ηὐΐϑη5, θαγὶν ἰγ]ιαῦ- 

ἐξατυβ 0 1 θγηγι08. 
σκαιός, ή; όν Ἰαΐὑ (4 πα), Δ] ΟΚΥ. 

σκηπτ-οῦχος, ἡ, ον ΒΟΕΡΤΕΒ-ΠΟΙαΐηρ, 

βοθρύχθ- θυ Ἴηρ.. 

σκῆπτρον, οὐ, τό ΒΟΒΡΤΕΕΒ, δβὑδ, 

σκίδ-νημι βοοίνθι;, ἀΙβΡΘ ΒΒ, 
σκιόεις, ἐσσα, ἐν Βηθαγ, Βηδάονν. 

Σμινθεύς, ἢος, ὁ διηϊη θυ, Ἰηοῦ88 

βοᾷ, φρο 97 Δροίϊο. 

σοί (σύ). 

σοῖσι, σόν (σός, σή, σόν). 

σόος, ἡ, ον {-- σάος Ξ- σάρξος) ΒΑΞῈ, 

ΒΟΌΠΩ, ὉΠ υχύ, ὉΠ ΏΘΙΤΩΘα, ν76]]. 

σός, σή, σόν γον (8). 

σπλάγχνον, ου, τό γλύδ!Β, Ὠ 8.5] 68, 

στείλαντο (στέλλω) Ξ ἐστείλαντο (867). 

στεῖρα, ἡς, ἡ οαὐ-γαύθγ, Βύ6 1. 

στέλλω (στελ-, σταλ-), στελέω, ἔστειλα, 

ἔσταλκακξ, ἔσταλμαιξ, ἐστάλην!" 

φαΐ, ῬΙΘΟΘ, ΦΥΤΘΏΡΘ, [1]. 

στέμμα, ατος, τό Π]1ού, γθαΐ.᾿ 

στενάχ-ω ρτΟδ, 80}, ΒΙΡἢ, 
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στῆ] 

στῇ (ἵστημι) τε ἔστη (887). 

στῆθος, εος, τό Ὀτθαϑί, Ομ Θβῦ, 

στήσαντο, στήτην (ἵστημι) 

σαντο, ἐστήτην (887). 
στρατός, οὔ, ὅ ΔΥΤΉΥ, ΘΩΟΔΙΏΡΙΘΩΐ, 

ΟΔΙΏΡ, Ποβέ. 

στυγέω (στυγ-, στυγε-), ἔστυξα (ἔστυ- 

γον), ἐστυγήθηνἑ -μαίθ, Ἰοαίῃθ, ἀἴ5- 

1116, τῆϑῖζθ δύθἔα, ΠΟ] ἴῃ ὨΟΥΙΤΌΣ, 

ἔθδσ. 

στνυφελίω (στυφελιγ-), 

βίσι κα, ἐμγυβύ, ΒΌ1]. 

σύ, σέο γου. 

σύμ-πᾶς, σύμ-πασα, σύμ-παν Δἃ}] (1ο- 

βού ο 1). 

συμ-φράζομαι (φραδ-), συμφράσ (σ)ο- 
μαι, συνεφρασ(σ)άμην, συμπέφρα- 
σμαι ἀον 6 Ρ]Δ1}5 10}, ΘΟΌΏΒΒ] το- 

θυ. 

σύν, αἄν., απνᾶ »γρρ. υἷι ααΐ., 

τορθϑίμογ {τ 108}, Δ]Ιοὴς νν Ὁ, 

σύνθεο (συντίθημι), 3ἃ ἀοΥ. ἱπιροταί. 

συν-τί-θημι (θη-, 
θηκα, συντεθεικαβ, συντέθειμαι, 

συνετέθην ρυΐ ἰοροίμθν, αῃϊΐθ, Ρ61- 

ΟΟΙΥ6, ΘΟΙΩΡΤΘΙὨΘΩΩ͂, Ἠ666, ΟΟὨΒΊΩΘΤΣ. 

σφάζω (σφαγ-), σφάξω, ἔσφαξα, 
ἔσφαγμαι, ἐσφάχθηνίΐ ουὐὐ {116 

ὑητοδϑύ, ΒΙαυρ ὗου, 518 γ. 

σφί(»), σφίσι(ν») (εἶο, ἐο). 

ἐστυφέλιξα 

ψΊ ἢ, 

θε-), συνθήσω, συνέ- 

σφώ (σύ), σφῶε (εἶο, ἐο), σφῶι (σύ), 

σφωίν (εἶο, ἐο). 

σφωίτερος, η, ον οὗ γοὺ ὕγ0, Ὀθ]οὴρ- 

Ἰηρ' ἴο γοὰ ὄννο. 

σχέθε (ἔχω) -Ξ- ἔσχεθε (887). 

σχίζη; ης, ἣ 5011 ποοᾶ. 

Ἢ 

τ΄ Ξε τέ (δ76). 

τά (ὁ, ἡ, τό). 
τάδε (ὅδε, ἥδε, τόδε). 

Ταλθύ-βιος, ου, ὁ Τα] Οἷα. 

τἄλλα -- τά ἄλλα (687). 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΘΒΕΕΙ 

ἐστή- 

[τέλλω 

τάνυσ(σ)αν (τανύω) 

(887). 
τατνύτω (707Υ τυῖνυτω, 5δ97.-598), τα- 

νύ(σ)ω, ἐτάνυσ (σ)α, τετάνυσμαι, 

ἐτανύσθην 5ίτοίς]), ΙΔ 06 8] ΟΡ, 

ταράξῃ (ταράσσω). 

ταράσσωἙ (ταραχ-), ταράξω, ἐτά- 

ραξα, τέτρηχα, τετάραγμαιξ, ἐτα- 
ράχϑηνεΕΈ αἰδύασ! ν]ο]θηὍγ, ὑμτονν 

Ιηΐο ΟΟὨΤΌΒΊΟΗ : " Ῥεῖ. Ὀ6 α]8- 

τυτβᾶ. 

ταρβέω, ταρβήσωξ, ἐτάρβησα ἔδδτ, 

Ὅ6 ἴῃ ἴθστου, 6 ἔστ ρηἰθπθᾶ, 

ταῦθ᾽ (οὗτος, αὕτη, 

(δ75, δ82). 
ταῦρος, ου, ὁ Ὀλ1]]. 

ἐτάνυσ(σ)αν 

τοῦτο) -- ταῦτα 

ταῦτα (οὗτος, αὕτη, τοῦτο). 

τάχα (ψ΄. ταχύς, 761) αὐ] ΟΚ]γΥ, ΒΓ Υ, 

ΒΟΟΏ. 

τέ, ροδέροβ. Θηοὶ., δηἃ, 4150; τέ... 

τέ, οὐ τέ. .. καί οί. .. 8ηᾶ, 

ποὺ ΟἹ... Ὀαΐ 8150. 

τέκε (τίκτω) τε ἔτεκε (887). 
τέκμωρ, ἱπαάφοΐ., τό ϑβυτοίγ, ῬΙθά66, 

ΒΙΡῃ, 508], 1ἰτηϊῦ. 

τέκνον, ου, τό ΟὨ]]α, γοὰηρ, ΟΥ̓ ϊηρ, 

ἀοβοθηδδηῦ. 

τέκον (τίκτω) τ- ἔτεκον (857). 
τέκος, εος, τό Οἢ11α, γοὰῃηρ, ΟἸ συ Ὡρ, 

ἀθβοθηδδηΐ. 
τεκοῦσα (τίκτω), 3ἃ ἀαογ. ζδηι. ραττϊοΐ. 

τέλειος, ἡ; ον ΟΟἸΩἢ]Θί6, Β15η64, 18]]- 

στόν, ὉΠ]Θ1]Βη66, Ῥοτίθοῦ. 

τελείω (τελέω) (τελεσ--), τελέ(σ) (σ)ω, 
ἐτέλεσ (σ)α, τετέλεκαἘΈ, τετέλεσμαι, 
ἐτελέσθην ἔμ]Π]1, ΔΟΟΟΙΔΡΙἾ51., Ῥοτ- 

ἔόοττῃ, ΟΟΙη ]θΐθ. 

τελέσ (σ)ῃ, τελέσ(σγω (τελείω). 
τελέω -ΞΞ τελείω. 

τελήεις, ἐσσα, ἐν ΟΟΙΏΩΡΙΘία, ΠΏ ΒΗΘα, 

Ρουξθοῦ, ἔξ] -ρτόνῃ, ἈΠ] ΘΙ Βη6ά. 

τέλλω (τελ-, ταλ-), ἔτειλα, τέταλμαι 
ΤαΪΒΘ6, Υβ6, ΟΟΡΤηΘ4, ΘΟ ὍΡΟΙ. 
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Τένεδος] ΟΟΛΒΔΕΥ [τούὐύνεκα 

Ἰένεδος, ον, ἡ ΤΘΗΘάΟΒ, α ϑηιαϊὶ ἰδίαπιᾶ 1 τιμή, ἧς; ἢ ΠΟΙΟΥ͂, ϑαἰϊδίδοιίοη, ΤΘΟΟτη- 
ἔῃ τ Αοσθατι δα ΤτοΟΥ. 

τεός, ἦ, όν ἴῃ γ, {μῖπ6, γουτ(8). 
τερπι-κέραυνος, ον ΤΟ]ΟΙοἴπρ π΄ {88 

μα ουθο]ῦ; ροϑδιδιψ Πυσ] τσ 088 
ὑπ ἀΘΥ }}0. 

τέρπω {(τερπ-; ταρπ-, τραπ-), τέρψω 

(τέρψομαι), ἔτερψα" (ἐτερψάμην, 

ἐταρπόμην, τεταρπόμην), ἐτέρφθην 

(ἐτάρφθην, ἐτάρπην), Ῥ]6α56, ἀδ- 

Ἰρηῦ, βᾶΐθ, βαῦβίγ, ομδᾶτηλ, τθϑ- 

Ἰοΐοθ. 
τε-ταγ-ὦν, Ζἃ ἀογ. αοἱ. ρατγίϊοϊρ. οπῖν, 

τοποῖ, 1 Πο]ά οὗ, 5612. 

τετελεσμένον, τετελεσμένος (τελείω). 

τέτλαθι (ἔτλάω), 24 Ῥε77. ἱπιρεταΐ. 
τέτληκας (ἔτλάω). 

τετρα-πλῇ [ἴουτίοϊα, ἔουτ-Ὁ]γ, αὐϑδα- 

᾿ ΤΌΡΙΤΥ. 

τετύκοντο (τεύχω).. 

τεύχω (τευχ-, τυχ-;, τυκ-), 

ἔτενξα (τέτυκον), τέτευχα, τέτυγμαι, 

ἐτύχθην ἄο, ᾿η8 6, ῬΕΙΟΤΥΩ, ῬΥΘΡΆ7Ὲ, 

ΓΑΒ] Ο. οΔ ΒΘ, 

τῇ (ὁ, ἡ, τό. 
τηλόθε(ν) ἔδτΙ, ἔτοτῃ δῖ81. 

τηλόθι ἔδι (ἔτοτα, δύγαγ}, δὖ ἃ ἀ18- 
ἰδ 08. 

τήν (ὁ, ἡ, τό). 

τήνδε, τῆσδε (ὅδε, ἥδε, τόδε). 

τχτ πο πὲς εἶ ΤᾺ 

τίθει (τίθημι) τε 1) ἐτίθει (887), 2) 
ἐπιρεγαΐ. 

τί-θημι (θη-, θε-), θήσω, ἔθηκα, τέ- 

θεικαξ, τέθειμαιἘ, ἐτέθην μυΐ, Ῥ]Δ06, 

Οὔ 56. 

τίκτω {(Ξ-Ξ τι-τεκω : 

τεύξω, 

τεκ-, τοκ-), τέξω, 

ἔτεκον, τέτοκα 0681}, Ῥγοᾶποθ, οἰγθ 

Ὀἱσιὴ ἴο, Ῥοροί. 

τιμά-ω, τμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, 

τετίμημαι, ἐτιμήθηνΈ ΠοΠΟΙ, ραΐῃ 

ΠΟΙΟΥ͂, Ῥθβύουγ ΠΟΠΟΥ : ηυΐά., ΔΥΘΙΡΘ, 

Θχδοὺ ΤΘΟΟΧΉΡῬΘΏΒΘ, 

ὍΘΏΒΘ, το] θα οι, γ]α6. 

τίμησον (ττμάω), αογ. ἱηιροταΐ. 

τινὰ (τὶς, τὶ), τίνα (τίς, τί). 

τἴνω {(τει-, τι-, τινΕ-), τέσω, ἔτισα, 

τέτικα, τέτ᾽σμαι, ἐτίσθηνἘ τοαυϊίρ, 

ϑίοι6 ΣΟΥ, ῬΩΥ͂ 016 ῬΘΏΔΙΟΥ ἴογσ. 

τίπτε (-Ξ τί ποτε, ὅ02) ψὩΥ (ἴπ [86 

ψγοΣἹα}Ὁ 
τὶς, τὶ οηοῖ., ὑγιᾶ αγ.. Βοτη8 (06, ὑπ]πρ)), 

ΘΏΥ (06, δίηρ) ; τὶ α8 ααῃνοτὸ 

(180--781)., αὖ 4}1. 

τίς, τί ἡυνέογγοῦ., ΏΟ ἢ ΜΏ10} ὃ ψηδύ ἢ 

τί α8 αἀνογὺ (180-181), ΤῊΣ ὃ 

τίσειαν (τίνω), ογέαΐ. 

τῖσον (τίνων, ἱπιροταΐ., (των, ἐπυρθταΐ. 
τίσωσι(ν») (τίω) (τίνω). 

τίτω, τίσω, ἔτῖσα, τέτῖμαι 

δβύθθιη, ὈθδύοΟΥ ΠΌΠΟΙ ΠΡΟΏ. 
Ἐτλάω (τλα-, τλη-, ταλα-), τλήσομαι, 

ἐτάλασίσ)α (ἔτλην), τέτληκα ΠᾶγΥ6 

16 Ὠρθαγύ, ἢᾶγθ ΘΟΥΤΑΡΘ, ΘΠ 76, 

ἄδ7θ, ΒΆΤΟΥ, 

τλῆναι (ἔτλάω). 

τό (ὁ, ἡ, τό). 
τόδε (ὅδε, ἥδε, τόδε). 

τοί: 1) (σύν, 3) (ὁ, ἣ, τό). 

τοῖο (ὁ, ἡ, τὸ). 

τοῖος, ἢ, ον 500} (88), οἵ {88 Βοιῦ 
{Πδΐ, οὗ {86 Κἰπᾶ ὑπΠαΐ. 

τοῖσ(ι) (ὁ, ἣ, τό). 

τομή; ῆς, ἡ ουὐ( ΠΡ), Βῦμ ΠΡ. 
τόν (ὁ, ἡ, τό). 

τόνδε (ὅδε, ἧδε, τόδε). 

τόξον, ον, τό ὨΟΥ͂. 

τόσ(σ)ος, Ἢ, ον 80 Τη 0, 80 ξγθαΐ, 850 

ἸΆΓΡΘ, 50 Π]ΔΠΥ͂, 80 Ἰοηρ. 
τότε ἰῇ, δὖ ῃηδὺ {{1πη6. 

τοῦ (ὁ, ἡ, τό). 

τοῦδε (ὅδε, ἥδε, τόδε). 

τούνεκα (-Ξ τοῦ ἕνεκα, δὅ87) ΟἹ 80- 
οουὴῦν οὗ {μῖ8, ἔοΥ ὑῃ]8 γθΆβΟΏ), 

{μου θἕοσθ, ΘΟ ΒΘα ΘΠΕ]Υ. 

ΠΟΙΟΥ͂, 
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τούς] 

τούς (ὁ, ἢ, τό). 

τοῦτο (οὗτος, αὕτη, τοῦτο). 

τόφρα 80 Ἰοηξ, ὩΊΘΦΏΥΨ]118. 

τράπετο (τρέπω) -- ἐτράπετο (887). 

τράφεν (τρέφω) -- ἔτραφεν, 3 ΟΟΥ.;, 

δὰ ρίιιν. 
τρέπω (τρεπ-, τροπ-, τραπ-), τρέψω, 

ἔτρεψα (ἔτραπον), τέτροφα Ἔ, τέ- 

τραμμαι, ἐτράφθην ἔτ) (ἀγουηάλ), 

Ῥαὰΐ τὸ Ηἰϊρῦ ; πυϊᾶ., ὈΌΓΗ ΟὨΘΒΘΙΣ, 

66. 

τρέφω (τρεφ-, τροφ-, τραφ- -- θρεφ-, 
θροφ-, θραφ-, 619), θρέψω, ἔθρεψα 

(ἔτραφον), τέτροφα, τέθραμμαιξ, 

ἐστράφην παγίατθ, Ὡουτίθ, ἴθθᾶ, 

Ῥγθρᾶ, συν ἋΡ. 

τρι-πλῇ ὑῃγθθίο]α, {111886-Ὁ}γ, ὑΥἹΡ]Κ. 

τρίς ὑλγίσθ, ΏΥ66 {11168. 

τρί(ταν)τος, ἡ, ον ῃϊγά, 

ἹΤροίη, ἡς, ἥ ΤτΟΥ, ἐδ οἷέψ, α ζαπιοιι8 

αποϊοτξ οἷν ἴθ Α815. Μίπον, οοην- 

γυσπαΐη ἐθε6 Ηοἰϊοϑροτί (ατάα- 

γιθ 1168). «ἀσοοταϊηρ τὸ {6 ἰασοπα τὲ 

εσα8 δϑασκοᾶ απ ὑμτηρᾶ, αὐοῦ ὦ δῖοσε 

ΟΓ ἕοτν ψοαγϑ, ὃν τἶνα ΟΥ̓εοκ8 τ πᾶθῦ 

ἐνν6 ᾿ἰραδεογϑ)ιῖρ ΟἹ Ασαπιθηνηοι. 
Τρῶες, ων, οἱ Ττο͵δηδ, ᾿ΠΠδΌϊ δ οὗ 

ΤΤΟΥ. 

τυτθός, ἢ, ὄν Β5Π,4)], 

Ῥυϊοῖ. 

τῷ (ῳ, ὃ, ἢ, τό) ὕπθγοίουθ, 
τώ, τῷ (ὁ, ἣ; τό). 

τῳ (τὶς, τὶ). 

τῶν (ὁ, ἡ, τό). 

10|16, γοῦῃρ, 

Υ 

ὕβρις, τος, ἣ ἰΠπΒοϊθποθ, δ ΟΠ ΊΘΒ6, 

ἔτοσναγᾶμθβϑ, ἡψυὺγξδ. 

ὑγρός, ή, ὁν νγοῦ, Το] δύ, ἄδιιρ, τυϑίθυυ. 

υἱός, οὔ (έος, ος), ὁ β50η, ἀδβοθηδηΐ, 

ΟἸθρυίηρ. 

ὑμεῖς, ὑμῖν, ὕμμες, ὄμμι(.) (ἐγώ). 

ὑπέδεισαν (ὑποδείδω) Ξ--: ὑπέδρεισαν. 

ΒΠΟΜΡΒΙΟ ΟΆΒΕΙς [ὑφ᾽ 

(ὑπο-εἴκω) (Εεικ-), ὑπείξω-: 

(ὑπείξομαι, ὑποείξομαι), ὑπεῖξα (ὑπο- 

εἴξα) γίρ]α, Βυ ηλ1ῦ, ΥΒΑΙΚΕΝ. 

ὑπελύσᾶαο (ὑπολύω). 

ὑπέρ, ὑπείρ αᾶὺ.., απὰ Ῥγθρ. υἱέ σοτι. 

απ αοο.. οΥϑΥὺ, Ὀθγοηᾶ, ἴῃ ΘΠ Δ] 

οὗ, οΘομοθρηΐηρ, ον ; αἄῦ., ΔΌΟΥΘ ; 

ιαὐἱξ σόη., ἀαθονθ, (το ]1) ΟΥ̓́ΘΙ, ἴο 

1828 586 - τοὐέϊι αο6., ογοῖ, Ὀθγοηᾶ. 
ὑπερ-οπλίη, ἧς, ἣ ΔΙΤΟΡΏΙΟΘ, ἸὩΒΌ]ΙΏρ' 

οοπμα πού, ἀΘρα ΟὗὨ 1ΒΟ]ΘΏΟΘΘ, 

ὕπνος, ου, ὁ 5166}, ΒΙ ΌΧΩΌΘΥΙ, 

ὑπό (ὑπαί), αὔἄυ.. πὰ ῬΥθρ. υἱέ σΘΉ.. 

ἀαΐ.. απιὰ ἀοο., ἀπᾶθιυ, Ὀθηθαῦ], ὉΨ, 

αὖ ὑη6 Ὠδηαᾶβ οὗ, ὈῚ πιθ81)8 οὗ ; αἄυ., 

ὉΠαΘγ(μ θα), βϑογθύν, Ὀ6}η4, 1)6- 

Ὠθδί, ὈΥ, συϑαμθδην ; εὐὐέδ, 461}... 

(ἔσο) υἀμπᾶθυ, ὉΥ; υὑὐδῃ, ἀαί., 

(ἄονγ) ὑπᾶϑὺ ; υἱέ, αοο., (ἀονῃ) 
πηᾶσυ, ἀαγίηρ, ὑονναχά. 

ὑπο-βλήδην (φ΄ βάλλω) ἰηὐογταρυίηρ, 

Ῥτϑαδκίησ' ἴῃ. 

ὑπ-ίσχομαι (σι-σ(ε)χ-, φ΄ ἔχω : σεχ- 
σχ-, σχ-), ὑποσχήσομαι, ὑπεσχό- 

μην, ὑπέσχημαι" ππαθγύαξκα, ῬΙΌΠ- 

1856, ΔΒΒΌΓΘ. 

ὑπο-δείδω (δξει-, δεοι-, δει-), ὑποδεί- 

σομαι, ὑπέδεισα, ὑποδείδοικα (ὑπο- 

δείδια ἴθι, ΒΏΣΙΠΚ Ῥρίοτθ, οὐ ΡΘ 

Ῥαΐοτσβ. 

ὑπό-δρα ΒΟΟΜ] ΡΥ, δβίζαηοθ, Ἰοοκίηρ 

αὖ (δέρκομαι) ἀν κΊγ, ἔσομυ ῬΘΏ ΘΔ 

(ὑπό) 016 ὍτουΥΒ ἀγανγ ἀν. 

ὑπο-λύ-ω, 

λέλυκαξ, ὑπολέλυμαι, ὑπελύθην 

Ἰοοβα (ἔγοτῃ θθηθαῦ, ὍΥ Βίβα). 
ὑπόσχεο (ὑπίσχομαι). 2Ζα αὐν. ἱπιροταΐ. 

ὕστατος, ἡ, ον (δι ρονγῖ. ΟΓ ὕστερος, ἡ, 

ον) Ἰοῦαϑὺ, Ἰαδὺ, ὉΡρθϑχτηοβύ, ᾿υἰηα- 

τηοϑῦ. 

ὕστερος, ἡ, ον 6114. Ἰαύθι, ξανύμθι- 

(μογΘ), δῦ ΔΒούΠοΓ {{πη6. 

ἰ ὑφ᾽ -- ὑπό (δ75, ὑπο): 

| ὑπ-εἴΐκω 

-«' ἘΞ 
ὑπολύσω, . ὑπᾶυσα, ὑπο- 
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ὑφέντες ] 

ὑφέντες (ὑφίημι), Ζἃ αοΥ. ραγιϊοῖρ. 

ὑφ-ί-ημι (ση-, σε- ΞΞ ἣ- ἔ, 608-604), 
ὑφήσω, ὑφέηκα (ὑφῆκα), ὑφεῖκαξ, 

ὑφεῖμαιΐ, ὑφείθην Ἰοὺ ἄονγν, ΙΟΥΘΙ, 

ὑψι-βρεμέτης, ᾶο, ὁ ὑπ παρηηρ, ρΙῸΜ]- 
ἱῃσ (βγη σ, γΤοδηΐηρ, Τα Ὁ]; 

ὈΘΠ]Π ΟΡ) οἢ Πἶσ]ν, ΟΥ̓ΠΡῚ ὑμὰη- 

ἀρυΐηρ, ἔα. 

ὑψοῦ (01) Πίρῃ, Ἰοῦζγ, Ἰοξ ΠΥ. 

Φ 

φάανθεν ζφα ξένων ΕΞ ΞΞ ἐφάανθεν (887). δα 

ρίμγ. 

φαείνω (φαεν-), ἐφαάνθην 5}}1}16, “ἼΘΙ, 
σατο, ΠΆ5}. 

φαίνω (φαν-), φανέω, ἔφηνα, πέφηναν, 
πέφασμαι, ἐφάν(θεγην 5μονν, ΒΗ ϊΠ6 - 
ηὐϊᾶ. ΦΡῬΌΘδΥ, 

φάνη (φαίνω) -- ἐφάνη (887). 

φάος, εος, τό 11ρ]γῦ, ΡΊΘΔΜ., ἸΏ ΤΉΔΩΥ. 

φαρέτρη, ἡς, ἡ αὐυΐνγοι. ὦ 
φάσγανον, ον, τό ΚΞ ΝΟΙΩ͂, ΒΔΌΓΘ. 

φάσθαι, φάτο -- ἔφατο (φημί). 

φέρτατος; ἡ; ον (φέρτερος, ἡ, ον), ϑΏρ6γ. 
φέρτερος, ἡ, ον 7η]61}} 1617, Ῥθύδου, 

Ο ΌΥΔΥ͂ΘΥ, 5 ΓΟΙ͂ΡΘΥ, ΤΉΟΤΘ φονϑῖζαὶ, 
ΤΏΟΤΘ Ῥτοααοίνθ, ΠΟΤῈ ΡΟ Π 416. 

φέρω (φερ-, οἱἷ-, ἐνεκ-), οἴσω, ἤνεικα 

, (ἤνεικον), ἐνήνοχαξε, ἐνήνεγμαιξ, 
ἠνέχθηνΈ 068)", ὈΤΙΏΡ, ΟΔΥΥΥ. 

φεύγω {(φευγ-, φυγ-), φεύξομαι, ἔφνγον, 

πέφευγα, πέφυγμαι ἢθ6, ΗΥ͂, Θ508}06, 
ται (ΟἹ, ταῦ, 8Δ]ΟΏρ). 

φημί. (φη-, φα.), φήσω, ἐφησαΐ; 
ζηιρ677..γ ἔφην, ἐφάμην ΒΡΘΔΚ, 58}, 

161]. -᾿ 

φήρ, ὀὁς, ὁ, ἢ ὙΠ δηΐη)8), (ϑῶᾶνασθ) 

Ὀθαδὺ, Ὀταῦα. 

φησ. 0)» Φ μι) 
Φθέη, ης, ἡ ῬμϊΠΐα, ἃ γῇ απᾶ αἴ8- 

ὑγίού ἔην ποτίδογη, ΟὙθοσα, ποΉια οἵ 

«οἰ 68. 

Φθίηνδε (788, 4). ἰο ῬΒΓΗΪδ. 

γΟΘΑΒΌΑΒΥ [ φωνέω 

φθινύθεσκε (φθινύθω)ν, ἐϊοταϊζίυο. 

φθιινύτθω ἀθδίτοΥ, τγαβίβ ἀυγαῦ,, Ῥΐπθ, 
ῬὈΘΙΙΒΏ. 

φθίνω (φθινΕ-), φθίσω, ἔφθισα, ἔφθι- 

μαι, ἐφθίθην ἀθδίχΟΥ, ΘΟΠΒΌΓΙΗΘ, Ὁ6Γ- 

15, αἴθ, νγαβύβ διυνᾷῦ. 

φιλέςω, φιλήσω, ἐφίλησα, πεφίληκαξ, 

πεφίλημαικ, ἐφιλήθην ΙοΥ6, ΟΠ ΘΥ]51), 

Θηΐθγύαλ ὨΟΘΌΙ Δ]Υ. 

φιλο-κτεανώτατος, η,.ον βῃ 67... τηοβὺ 

ΔΥΔΙΙΟΙΟᾺΒ, πόδ ΟΊ ΘΑΥ͂ οἱ ρ411). 

φίλος, η, ον ἄθαν, (ΔΠ]]ηρ, Ἰογογ, 1)6- 

Ιονβά. 

φλοιός, οὔ, ὁ ΑΚ, Ρ66], νἱηᾶ, 1.1], 

5861]. 

Φοῖβος, ου, ὁ ῬΤΠΟΘΙΟΒ Ξε Ο16 41}, "τ ἰ σὺ, 

Βῃϊηΐησ ; ΒΥ 6 0 Αροῖϊΐο, σοὰ οἵ 

ἰο). 

φορέω, φορήσωξ, 

ΟΔΥΤΥ͂, Ὀτΐηρ. 

φόρμιγξ, ἰγγος, ἣ Ιγγθ, Π2)ῬὌ. 

φράζωἘ (φράζομαι) (φραδ-), φράσω 
(φράσ(σγ)ομαι), ἐφρασ(σ)α (ἐπέ- 
φραδον), πέφρακαξε, πέφρασμαιξβ, 

ἐφράσθην {6}1, Ῥοϊηῦ ουὖ, ἀθοϊαο ; 

γυϊα.. ΘΟΠΒΙΘΥ, ῬΊ]6ῃ, ὑΠῖῺΚ. 

φράσαι (φράζων, ἀαοΥ. νᾶ. ἱηυροταί. 

φρένα, φρένας, φρένες, φρεσί(ν), (φρήν, 

φρενός, ἡ). 

φρήν, φρενός, ἢ αἸΔΡΙΗγΑρΡΊΩ, Πιθαχῦ, 

Τ]] ΠΩ, Βρὶ τ, αἸΒΡ ΒΟ. 

φρονέτω {ΠῚ1}κ, οοηβίαθυ, Ὀ]ῶ ; ἐὺ 

φρονέω 6 ὁ} (Κίηα]γ}7) αἰδροξββᾷ, 
ΡῈ ψῖβθ (ριπάθηὐ), ὑμ 1 5 Κ ΟΔΥΘ ΠΥ, 

φύγοιμεν (φεύγω). 

φυή, ἧς, ἢ ἴοττη, Ὡδία]6, ΡΥ, 

Ῥϑωαΐγ. ομδγϑοίθυ, ΔΡΌΘΘΙΔΠΟΘ. 

ἐφόρησα ὈΘΔ], 

φύλλον, ου, τό Θδΐ, ἙΟΤΙΑΘΕ. 

φύ-ω, φύσω, ἔφυσα (ἐφῦν), πέφυκα 

Ῥθῶν, Ῥχοάπορ, Ὀσίῃσ ἔουίῃ, (οφαβθ 

10) ΤΟΥ͂. 
φωνέ-ω, φωνήσωξ, ἐφώνησα ϑρθ6 81, "ἢ 

ἋΡ 01:6 γοΐσβ. 

Θ 1 

[ 



χαίρω 

Χ 

χαίρω (χαρ-, χαρε-, χαιρε-), χαιρήσω, 

χηράμην (κεχαρόμην), κεχάρη(κλα, 
κεχάρ(η)μαιῇ, ἐχάρην Το]οῖο6, ὯΘ 

διαί Π811} Ὑγϑ]σομθ ! 

χαίτη; ἧς, ἢ αὶ», ἸΟΟ 5, ὕΣΘΕΒ65, Τη86. 

χαλεπός, ἡ, ὀν 874, ΠΆΥΒη, ΒΘΥΘΙΒ, 

ΒύΘΓΏ, ΟΥῸ6], ἀΙ ΠΟ], 

χαλκο-βατής, ἐς Υ10Π ὈΤΟΏΖΘ {Π|γ65}}- 

οἹά, τὶ ὍΤΟηΖα ρδυθιηθηῦ. 

χαλκός, οὔ, ὁ ὈΓΟΏΖΘ, 1ΠΡΙΘτηθηῦ οὗ 

ῬΤΌΏΖΘ (8ΧΘ, ΒΟΤΙΑ͂, 5068, 66.). 

χαλκο-χίτων, ὠνος Ὑ{Π0 ὈΤΟΏΖΘ (10, 

ΟἸΔα ἴῃ ἃ ὈΤΌΠΖΘ ὑ 110. 

χαρίεις, εσσα, εν Ῥ]Θαϑηρσ, σταΐθευ), 

Βγδορῦα], ἈρΤΘ 6416. 

χείρ, χε(ι)ρός, ἢ Βδηᾷ, δύτη. 

χερείων, ον ὝΟΥΒΘ, 1 ΠΓΘΥΊΟΥ. 

χέρης, ἐς ὝΟΥΒΘ, ᾿ΠΓΘΥΪΟΥ, ΤΟ ΠΘΥ, ἈΠ- 

αἀρυ]ηρ, Βα Ὀ͵θοί. 

χερ-νίπτομαι (νιβ-), ΤΕΥ ἐχερ- 

νιψάμην ναϑὶὶ [π6 δα, ῬΟῸΣ 1ὰ8- 

, ὕΧ8] γγαῦου, ΡΣ γ ἢ Ἰυβύτ] νγαΐοσ, 

χερσί(ν) (χείρ, χε(ι)ρός, ἦ)» 

χέω {(χευ-, χερ-, χυ- Σ; απεύω, ἔχε(υ)α, 

κέχυκαξ, κέχυμαι, ἐχύθην. ῬΟῸΓ 

(οαῦ, ξοτί}), 5:68 (6815). 

χθιζός, ἡ, ὁν γοβίοταδγ (5), οὗ (08) 

γοβίοσα δ, 

χθών, χθονός, ἣ ΘΑΥΌ]., ἸΔη4, οουηΐνΥ. 

χόλος, ου, ὁ ποὺ (ἔατίουϑ) πταΐῃ, 

Ἀ]]Πα ΔΏΡΘΥ, ΟΠ ΟΙΘΓ, 

. χολό-ω, χολώσω, ἐχόλωσα, κεχόλωμαι, 
ἐχολώθην ΔΉΡΟΥΙ, ΘΗΓΆΡΘ, γοσ, ἰῃ- 

ξατίαϊθ, 

Ἐχραισμέτω, χραισμήσω, ἀρ αι δεῖς 

(ἔχραισμον) Π6]Ρ, δβϑίϑῦ, Ὀθηθῆί, 
δ δῖ]. 

χρε(ι)ώ (χρή). 
χρή (χρειώ, χρεώ) πρθρ4, προρββίῦγ, 

ἀθδυγ, ἄπ, ἀπύγ, οὈ]ραὐΐοηι. 
χρύσε()ος, ἡ, ον σο]Δ(6η), οὗ ρο]ά. 

ἨΟΜΈΒΙΟ ΟΒΕΕΚ [ὦ πόποι 

Χρύση, ἧς, ἢ ΟἾγγβα, α ἐοιῦτ, ἵπι {76 
Ττοαᾶ. 

“Χρυσηίς, ίδος, ἢ ΟἸἾγγΒοῖβ, ἀδιρηοΥ 

οὗ ΟἸΓγ565. 
Χρύσης, ἄο, ὁ ΟἸΤγ865, α ργέεδὲ 67 

αἱροῖϊο, Κγοτν ἐΐ ἐουῦπν Οἤγυδα. 

χρυσό-θρονος, ον ΡΚΟΙᾶΘ6η-[ΠΤΟΠΘᾶ : ρο8- 

δίρν ΜΠ τοῦθ 5 θυ τοϊάθυθα 1 

δοϊάθῃ Πόννουβ, θρόνα. 

χώ-ομαι, χώσομανξ, ἐχωσάμην Ὀ6 8η- 

ΒΥ (θη αρθᾶ, ἰντὶαϊθα, ᾿ξ ατὶαὐθα). 

Ψ 

ψάμαθος, ου, ἥ ΒΔ Πα (οὗ [πΠ6 Ὀ68ΟΠ), 

ααπη6. 

ψυχή, ἧς, ἢ 501], 116, Θρὶσὶῦ, ὈΓΘδί]. 

Ω 
ὦ Ο! 

ᾧῷ (ὅς, ἥ; ὅ). 

ὧ-δε {μ., 80, ἴῃ {π1ὶ5 Αγ, 85 ΓΟ] Β. 

ὠθέω (Εωθ-, Εωθε-), ὥσω, ἔωσα, ἔω- 

σμαιὲξ, ἐώσθηνἘ Βῆογνθ, ῬῈ51., ΤΠ γυϑύ, 

ααὶνθ, βύσίϊγα, 

ὦκα (φ΄. ὠκύς, 761--759) ἀαΐίοκ]ν, 

βν Ἴγ, βυάᾷθη]ν. 

᾽Ωκεανός, οὔ, ὁ οοθ6811, ΟΟΘΘΏΊΒ. 

ὠκύ-μορος, ον ϑυγ -Γαὐθᾶ, 

ὠκυ-μορώτατος, ἡ, ον (ὠκύμορος, ἡ, ο»); 

ϑιρονῖ. 

ὠκύ-πορος, ον ΟΥΟΒΒΙΏΡ.ΟΌΣΟΚΊγν, βὺ- 

βοίμρ, 5 ΒΔ.) ηρ. 

ὠκύς, εἴα, ὕ 5.0, 

βυσάθη. 

ὡμίλησα (ὁμτϊλέω). 

ὠμο-θετέτω, ὠμοθέτησα ΡΙδοΘ ΤᾺῪ γηθϑὺ 

(ρου). 
ὥ-μοι᾽ 8185} 8411 τη6; βοοῦ ρσυϑοίουβ ! 

Ὁ ἀρᾶγ! 

ὦμος, ου, ὁ ΒΠΟΙ]Α͂ΘΥ. 
ὥνησας (ὀνίνημι). 

ὦ πόποι δ]85! δὴ) 1η6 1 Ὁ ἀθδ7 ἱ ροοὰ 

ΒΥΔΟΙΟῺΒ ! 

Βροοᾶγ, αὐ]Ὸκ, 
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ὥπτησαν ΥΜΟΘΟΑΒΌΠΑΒΥ [φχόμεθα 

ὥπτησαν (ὀπτάω). ὦσε (ὠθέω). 
ὥρμαινε (ὁρμαίνω). ᾧτε (ὅστε, ἦτε, ὅτε). 
ὦρσε (δρνυμι). ὦχ᾽ ΞΞ-, ὦκα (δ78, ὅδ). 

ὡς, ὥς, ὡς μον, 80 (880), ἴῃ ΟΥ͂ΘΡ | ᾧχετο (οἴχομαι). 
ὑμαῦ, 5'η06, 1. (88), γγθῃ, 85; ὥχθησαν (ὀχθέωλ). 

ἴπ (818 νὰν ; ὡς. .. ὥς ἃ5.. . . 80. φχόμεθα (οἴχομαρ). 
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ἘΝΟΊΙΒΗ-ΟΕΕΕΚ ΥΟΟΘΑΒΌΙΑΒΥ 

Α 

ἃ. 8ῃ, ποὶ οτγαϊιαγὶν ὀαρτοβϑϑοαὰ ἴπ 

ΟὙδοῖ; 8οηιθέγν68 ἃ, ἃ σογίδίη τὶς, 

τὶ. 

ΔΌΪΕ, 6 δύναμαι. 

ΔΌΟΙιΓ ἀμφί. περί ; αϑοαΐ, 116 κεῖμαι. 

ΔΌΟΥΘ ὑπέρ, περί; 6 ἃῇῆογθ περί εἰμι. 

δοσορί δέχομαι. 

ΔΟΟΟΙΡ 158} τελείω (τελέω), κραιαίνω., 

διέπω, πρήσσω. 

ΔΟΟΟΙΏ ΡΠ ΒΕ οὐ ἔργον, ον, τό. 

ἀΟσι͵βϑα οὐλόμενος, ἡ, ον. 

Αὐἤδθδῃ ᾿Αχαιός, οὔ, ὁ. 

ΑΟΒἾ1165 ᾿Αχι(λ)λεύς, ῆος, ὁ. 

δᾶφρί ἀραρίσκω. 

δἀδτε85 ἀγοράομαι, ἀγορεύω, προσαυ- 

δάω. πρόσφημι, μετάφημι ; προσεῖπον, 

μετεῖπον 2α ἀογ. 

ΔΟρΙβ- Ὀοαιίηρ αἰγίοχος, ἡ, ον. 

ἀρδαὶμ, ὍὉΔΟΚ δρϑὶῃ αὖτις (αὖθι), αὖ, 

πάλιν. 

Δϑαϊηϑί ἀντίος, ἡ, ον; (αᾶυ.) ἀντίον. 

Αφρδιιθτσποῃ ᾿ΑΎαμέμνων, ὠνος, ὁ. 
ἃφεᾶ γεραιός, ἧ, ὁν. 

ΑἼδχ Αἴάᾶς, αντος,͵ ὁ. 

8145 ὥμοι -Ξ- ὦ μοι. 

811 πᾶς, πᾶσα, πᾶν; 411 τορσοῦμοι σύμ- 

πᾶς, ἄσα, αν. 

ΔΙΟΏΘ οἷος, ἡ: ον. 

Δίου παρά (υἱέδ, σόπ., ααΐ., 

α00.). 

8150 καί, τέ, δέ. 

ΔΙΒοι Ὦ ποὺ ὀῳρυοβδοα ἔπ ΟὙΘΟΝ ; 866 

ἃ. 

απᾶ 

ΔΙ ΔῪ5 αἰεί. αἰέν. 

ΔηλΔΖΘΩ͂, Ρ6 θαμβέω. 

ΔΙΑ λόχος, ον, ὁ; ΔΙΏΒΌΒΕ, ἰηΐο 

λόχονδε (188, 4). 

ΔΙΆΟΠ Θ᾽ μετά. 

Δί) ποΐ εαργοϑϑοᾶ ἔπ αὙΘο ; 866 ἃ 

δι καί, τέ, δέ. 

ΔΌΏΨΘΙ χόλος, ου, ὃ ; μένος, εος, τό; μῆ- 

γνις, 05. ἢ ; ὍΟ ΔΏΡΘΙ ἐρεθίξζω, χολόω. 

ΔΙΘΤΥ χωόμενος; ἡ, ον (χώομαι). 

δΔηοίμοι ἄλλος, ἡ, ο. 

ΔΙΙΒΎΧΟΙ ἀμείβομαι, ἀπαμείβομαι. 

ΔΙΥ, ΔΠῪ ΟΠ6., ΔΩΥ͂ {δῖπρ τὶς, τὶ. 

ΔΡαῖί ἀπάνευθε(ν). 

ΑΡΟΙΙΟ ᾿Απόλλων, ὠνος, ὁ. 

ΔΡῬΌΘΕΔΙ φαίνομαι (ηυϊᾶ. ΟΓ φαίνω ἴο 
ΒΟΥ). : 

ΔΡῬε486 ἱλάσκομαι. 

Ατρίνε ᾿Αργεῖος, ου, ὁ. . 
Α΄ΐβα ἀνίστημι (ἴο Βίδῃα ὯΡ) ; ἀνα- 

βαίνω (ἴο ρΡῸ Ἂν, δ5061η6) ; γίγνομαι 

(το ῬΘΟΟΙΏΘ, Ὧ68, 8186). 

τὶ ψι [86 Ὀτθδβί- ας θωρήσσω. 

ΔΙΤΆΥ στρατός, οὔ, ὁ. 

ΔΙΟΙ Πα περί. 

δττόσηος ὑπεροπλίη, ἡς, ἧ. 

ΔΙΥΟῪ ὀιστός, οὔ, ὁ ; ἰός, οὔ, ὁ ; κῆλον, 

ου, τό. 

ἃ8 ἦος, εἷος, εἵως,͵ (ἕως) ὡς, ὥς ; ι,86 

»αγήιούρίε. 

8ἃ8 ΤΊΔΙΥ (88) τό(σ)σος, ἡ, ον. 

8ἃ5 ἴδε ΤΟρροσζιμι τᾶν ΟἿΟΙ ὡς ἔσε- 

ταί περ. 

Δϑοθηᾶ ἀναβαίνω. 

ΔϑΚάμος ὑπόδρα. 
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Δ586110]6] 

ἈΒΒΟΙ 16 ἀγείρω, 

ΔΒΒΘΙΙ]6 (4) ὁμηγερής, ἔς. 

ΔΒΒΘΙΠΌΙΥ ἀγορή, Ὦἢς, ἡ ; ἈΒΒΘΙΏΘΙΥ, ἰο 

186 ἀγορήνδε (188, 4). 

ϑϑοοίδίε τ ἱτ ὁμιλέω (ἀαί.). 
αἱ (86 λα ἀαϊζἷυδ); αὖ 84}} τί; αἵ 

ὨΟΙῊΘ οἴκοι ἢ δὖὺ βοῖὴβθ {1ὴ6 ποτές: 

αὖ (μ6 Βδηῃᾷβ οὗ ὑπό (σθη.); αὖ ὕπ6 
ΞΔΙῺ 6 ἀϊταθ ὁμοῦ. 

Αἰἴμθηᾷ ᾿Αθήνη, Ἡς, Ἷ) ̓Αϑηναίη, ῃ3; ἢ. 

αἰδπεοι τένω. ; 

αἰΐδοῖκ ἐποίχομαι. 

Αἰτθαβ, 80} οὗ ̓ Ατρείδης, ἄᾶο, ὁ 
δἰϊοηᾶδηΐ θεράπων, οντος, ὁ 

ΔΥΔ11] χραισμέω (ἀαί.). 

δγϑδυϊοίοι 8 (866 τιοϑὲ δυδιὶοϊοιϑ). 

Β 

Ῥδοῖς, ὉΔῸΚ ἀρδᾶὶπ ἄν, πάλιν, αὔ(τι:). 
Ῥαᾷ κακός, ή, ὁν. « 

Ῥαπαποί δαίς, δαιτός, ἡ. 

ὈΔΥΤΔΟΚ κλισίη, ἡς, ἡ. 

Ῥαι]α μάχη, ης, ἧ. 

Ῥ6 (Ὀδοοσπιθ) εἰμί, γἔγνομαι, πέλομαι. 

ὍθαΥ φέρω, φορέω (0 ΟΔΙΡΥΥ͂); τίκτω, 

γείνομαι (ἴο Ὀτὶηρ ΤΟΥ). 

θοδυ 1 καλός, ἡ, ὁν. 

6 δα {{1- ΟΠ 6 6]κοῦ, Ὀοδυΐοοιβ- ΒΘ οΚοᾶ 

καλλιπάρῃος, ον. 

Ῥεδαΐῖγ φνή, ἢς, ἧ. 

Ὀδοδα86 οὕνεκα, ὅτι, ἕνεκα. 

Ῥϑοοσθ γίγνομαι. 

ΒοΒΙηᾶ ὄπι(σ)θε(»). 

ῬοΙονθᾶ φίλος, ἢ. ον. 

Ὀεβ:ᾶ8θ παρά ; τι86 ἄαί. 
Ῥεβδί ἄριστος, ἢ, οΨ. 

Ῥοίζο φέρτερος, ἡ, ον; 

ἀμείνων, ον. 

Ῥοΐναθη μεταξύ, μεσσηγύ(9). 

ὈΙΪΤΑ͂ οἰωνός, οὔ, ὃ. 

Οἰζΐπρ ἐχεπευκής, ἐς. 

ὈΙΓΟΙ ἀταρτηρός, ἤ, ὁν. 

ὈΙΔΟΙ μέλᾶς, αἰνα, αν; κελαινός, ή, ὁν; 

ἀρείων, ΟΡ"; 

νΟΘΑΒΙΠΑΒΥ [ΔΓ 6 

ὈΊΔΟΚ ΟἹ Ῥοίῃ 51465, Ῥίδοκ 81} 

ΔΥΟΙΠΑ͂ ἀμφιμέλᾶς, αἰνα, αν. 

ὈΙΔΙΙΔΌ]6 αἴτιος, ἡ, ο». 

ὈΙάπιΘ ἐπιμέμφομαι. 

Ὁ141π|ι61658 ἀμύμων, ον. 

1426 λαμπετάω. 

ὈΙΟΟΩ͂ αἷμα, ατος, τό. 

ῬοΔΙᾶ, φῸ ὁπ ῬοδΙᾶ ἀναβαίνω. 

Ὀοδϑί εὔχομαι. 

ῬΟΟΙΥ͂ ἑλώριον, ον, τό. 

ῬοΣπ, Ὀ6 γίγνομαι. 

Ῥοΐᾷ ἄμφω, οιιν; 

. καί; καὶ, 

Ῥοίῃ... 8η6, καὶ 

. τέ; ρῶς . τέ, 

βόϊαἀἴθες ἀπερείσιος, ἡ, ον; ἀὐδι ὰ 

αι, α. 

ΟΝ τόξον, ουὅ, τό ; βιός, οὔ, ὁ 

ῬΙΔΏΘΙ ὄξος, οὐ, ὁ. 

ῬΙΑΥΘ κἄλός, ἤ, ὁν; ἀγαθός, ἡ, ὁν; 

Ὀγανθδὺ ἄριστος, ἡ, ον. 

Ῥτοαβί στῆθος, εος, τό. 

Ῥτεβᾶ τρέφω. 

τ ρ  -ο γε ἑλίκωψ, πος (ηνα8.} ; ἐλι- 

κῶπις, ἰδος (76ην.). 

ὈΠπρΡ φέρω, φορέω, ἄγω. 

Ῥτίηρ τοροίβοι ξυνίημι, ἀγείρω. 

ΒΙ͵Ι5οῖ8 Βρίσηίς, ἰδος, ἡ. 

Ῥιοδᾶ εὐρύς, εἴα, ὑ. 

ὉῬΙΟΏΖΘ χαλκός, οὔ, ὁ. 

Ὀ11 δέμας, αος, τό. 

111 ταῦρος, ον, ὁ ; βοῦς, βοός, ὁ 

ῬΌΔΥΚ ἕρκος, εος, τό. 

ῬαΓΠ καίω ; ὈΌΤΩ ΟΥ̓ κατακαίω, 

μυΐ δέ, γέ, δή, αὖτε, ἀλλά, ἀλλὰ καί. 
Ὅν 1.56 ἐδ ἀαϊΐζυδ., παρά, ἐπί υυἱξδ, ἐδι6 

αἀαΐ., ΟΥὙ ὑπὸ υἱέμ ἐμ σθη.; ὉΥ 

(ταθδὴβ οἵ) διά υἱδῆ, αοὸ.; ὌὋΥ Δ4] 

ΤΘδΙ5 μάλιστα. 

Ό 

ΟΔΙΟμ845 Κάλχᾶς, αντος; ὁ 

Τ.811] καλέω. 

ΟΔΙῚΡ στρατός, οὔ, ὁ 

ΟΔΥ6 ([ο0γ) ὄθομαι (σ61..), κήδομαι (θη. ᾿ 
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ΟΔΙΓΥ] 

ΟΔΙΤΥ φέρω, φορέω. 

οαϑὲ βάλλω. 

δίς βόες, ων, οἱ, αἱ. 

σᾶῖιδ6 τεύχω, τίθημι. 

ΟΔ 1586 ἴο φῸ ἰηΐο εἰσβαίνω ; ΟΔὯΒ6 ἰο ΡῸ 

ὉΠ (οἢ ὈοΔΙα) ἀναβαίνω (1069). 

0θᾶ88, βΒἴῖο0ρΡ παύω; ΟΘΆ36 ἔΤΟΙῚ λήγω. 

οογίδιῃ, ἃ τὶς, τὶ. 

ΟΒΘΟΙ παύω, ἐρητύω. 

σμαϑί στῆθος, εος, τό. 

ΟἈΙΘΕ ἀριστεύς, ἢος. ὁ 

ΟὨΙ]ἃ παῖς, παιδός, ὁ, ἡ. 

ΟἸτγβα Χρύση, ς; ἡ. 
ΟΕ 5618 Χρῦύσηϊίς, ἰδος, ἡ. 

Ομγγβεβ Χρύσης, ἄο, ὁ 

ΟἸΠ4 Κίλλα, ης, ἡ. 

οἷἵγ πί(τ)όλις, ιος, ἡ ; ἄστυ, εος, τό. 

ΟΙδης κλαγγή, ἢς, ἡ ; κλάζω. 

οἰβατ-ἰοπϑᾶ λιγύς, εἴα, ύ. - 

ΟΙοίμς ἐπιέννυμι (ἐφέννῦμι). 

ΟἸγίδοιη ()οϑῖα Κλνταιμ(»)ήστρη, 

ἢ5) ἢ. 

ΟΟΙΙοοῖ ἀγείρω, ἀφύσσω. 

πὶ βαίνω, ἔρχομαι, ἱκνέομαι, οἴχομαι, 

εἶμι. 

ΟΟΠ6 1 ἄγε, ἄγετε... 

Ο0Π16 ΠΡΟῚΩ ἔπσειμι, ἱκνέομαι, κιχάνω. 

ΟΟΙ δ ηἃ μῦθος, σΟΙΩΠ 84, 
ον σοτηχηϑηᾷᾶ ἐπιτέλλω, 

ἀνώγω. 

ΘΟ Δ ΠΟΥ ἀρχός. οὔ, ὁ. 

ΟΟΠΊΤΩΟΏ (5ἴοσθϑ.) ξυνήιος, ἡ: ον. 

ΟΟΙΏΡΑΊΘ ὀὁμοιόω. 

οοπιῖδἄθ ἕταρος (ἑταῖρος), ον, ὁ 

ΟΟΠΒΙΘΙ φράζω (πυϊᾶ.), ἀλεγίζω, μεθ 

μηρίζω, μετατρέπομαι. 

ΟΠ ΒΙοΥ δἰζοσνασᾷ μεταφράζω (πιϊά.). 

οοηΐϊοηᾷ μάρναμαι. 

σοῃζίπιιθ, ΚΟΟΡ ἀοΐπην (α ἐλέη), ιτι86 
ἐμρογζεοὶ (1019). 

ΟΟΙΠΟΙ] ἀγορή, ἢς, ἡ ; βουλή, ἢ, ἢ. 

[ΟΊ1Π86] βουλή, ἢς, ἧ. 

ΟΟ.1861-Ὀοατίηψ βουληφόρος, ον. 

Δ, ου, ὁ; 

τέλλω, 

ΠΟΜΕΒΙΟ ΟΒΒΕΚ [ἄϊβοθου 

ΟΟΙΠΒΘΙΙΟΙ μητίετα, ἄο, ὁ. 

ΟΟΠΠΈ1688 μῦρίοι, αἱ, α; ἀπερείσιος, ἢ, 

ΟΡ. 

ΟΟΥ̓́ΕΙΘΩ͂ Αἴ ὈΟΪῃ 658 ἀμφηρεφής, ἐς. 

ΟΟἿΝ βοῦς, βοός, ἡ. 

οονγχτάὰ (1) δειλός, ἡ, ὁν; κακός, ἧ, ὁν. 

Οὐδ γ-τιϊη ἀε ἃ κερδαλεόφρων, ον. 
ΟΙΌΡ καρπός, οὔ, ὁ. 

ΟΠΠΊΒΗ δαμάζω. 

ΟΣ ἐρητύω, παύω. 

"}) 

Ῥᾶπδδὰ Δαναός, οὔ, ὁ. 

ἅἄατε ἔτλάω. 

ἄδυ]ηρσ φίλος, ἡ, ον. 

ἀατὲ βέλος, εος, τό; κῆλον, ου, τό. 

ἀδιρμίοσ θυγάτηρ, τέρος (τρός), ἡ; 

παῖς, παιδός, ἡ. 

ἀθδᾶ, Ὀ6 (μᾶγε ἀϊθᾶν), υὑ86 »6η7. οὗ 
θνήσκω 16. 

ἀρδᾷ Ὀοᾶγ νέκῦς, υος, ὃ. 

ἄδθδυ φίλος, ἡ, ον. 

ἄρα θάνατος, ου, ὁ: 

ἄβοϊδις ἐξείρω. 
κήρ, κηρός, ἡ. 

᾿ἀξοᾷ ἔργον, ου, τό. 

ΑΘΟῚ ἔλαφος, ου. ὁ, ἡ. 

ἀρέεηᾷ ἀρήγω (ἀαί.). 

ἄορατί βαίνω, ἀποβαίνω. 

ἀδβίσο θυμός, οὔ, ὁ. 

ἄδθϑρὶβε ἀθερίζω. 

ἀβϑίου δηλέομαι, ὀλέκω, δλλῦμι ; 

βίχου (αὐζθυ]γ.}) ἀπόλλῦμι. 

ἀρβίγ 0 λοιγός, οὔ, ὁ. 

ἀΘΥΟΊΓΟΙ Οἵ (1π6 σοοᾶβ οὗ, π6 ῬΘΟΡΙς, 
ἀογοιχίην, δημοβόρος, ἡ, ον. 

αϊᾶ, οηιρπαΐξίο, ὥνριοα ἦν Ῥαδὲ ἐ6η.86 

67 Ὃπυηοϑτῦ. 

ἄϊς, θνήσκω. 

ἄϊγεβί καταπέσσω. 

ΑΙΒΠΟΠΟΙ ἀτιμά(ζ)ω. 

ἀἰβμομποσρᾶ ἄτιμος, ἡ, ον. 

ἀ1βηῖ55 μεθίημιε, λύω. 

ΙΒ Υ ἀπιεθέω (ἀαΐ.). 

46- 
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αἸΒΡΘΏΒΕΙ Οὗ π|81106] 

αἸΒΡΘΗΒΟΙ οὗ 7:81106 δικασπόλος, ου, ὃ. 

αἸΒΡροβϑᾶ, γχ811 ἐὺ φρονέων. 

ἀἰδίαπί ἄπιος, ἡ, ον 

αἰνιᾶθ δατέομα. 

ΑΙνΠ6 δῖος, ας ον; θεοείκελος, ἢ; ΟΡ. 

αἰνεῖν δαίμων, νος; ὁ, ἣ; θεός, οὔ, ὁ; 

θεᾶ, ἂς, ἡ. 

αϊν]βοη (0 5ΡΟ11) ἘΣ ΝΝ οὔ, ὁ. 
ἄο ἔρδω, ποιέω, πρήσσῳ ; ἀο (απμοϊατῃ 

ϑογὺ, ογρναϊίο, ἱπυρ θα γι Ῥγθδοτι 

ἐθηι868 7 ὉΘΥὉ). 

ἄοσ κύων, κυνός, ὃ, ἡ. 

ἄοννη (ἔτοπι) κατά (υἱέ στ. ατιᾶ 
αὐς.). 

ἄτας ἐρύω, ἕλκω ; ἀτὰρ Τογυγατά προ- 

ερύω. 

ἄταν ἐρύω. ἕλκω. 

ἀτοδᾶς( πη) δεινός, ἡ, ὀν. 

ατῖγο ΤΑΥ ἐλάω, ἐλαύνω : ατῖγθ ὈδΔΟΙ 
πάλιν πλάζω, παλιμπλάζω. 

ἄτι ΚΘῚ οἰνοβαρής, ἐς. 

Ἑ 

ΘΑ χϑών, χθονός, ἡ ; γαῖα, ης, ἡ. 

ΘΟΙΒΟΙ.. . «οἵ ἢ... ἤ; ον πιοσα- 

ἐΐῦο8 οὔτε. ... οὔτε. 

ΘΙβθύνμοῖθ ἄλλῃ. 

ΘΠΟΔΙ ΡΤ Θΐ στρατός, οὗ, ὁ. 

6] ο1η τέλλω, ἐπιτέλλω. 

Θητᾶσα χολόω; ὈΘ θηγαβθά ἄχνυμαι, 

χώομαι. 

οπΐτραί λίσσομαι. 

64114] ἴσος, ἡ (ἐΐση), ον. 

θαι! ὁμῶς. 

Θααϊΐϊνδ]απΐί ἀντάξιος, ἡ, ον. 

6808}8 φεύγω. 
δϑοοσί πέμπω. 

ΘΒΡΘοΙΔ1(17) μάλα, μάλιστα. 

Θἴοθση δ], ὈΘΙΏΡ ΤΟΙΘΥ͂ΘΙ αἰὲν ἐών, ἐοῦσα, 
ἐόν. Ϊ 

Ἐπτγθαίο5 Εὐρυβάτης, ἄο, ὁ. 

δυθι ἐβουρ ἢ καί. ἱ 
ΘΥΟΥ πώ, ποτέ: ΤοΥ θγοτ αἰεί, αἰέν. 

ΨΟΟΑΒΌΙΕΥ 

ἑ 
[ἴτ88 

ΘΥΘΙΥῪ πᾶς, πᾶσα͵ πᾶν ; Θγογγιῃίηρ (2}} 

ἐπ] ΠΡ5) πάντα, ων, τά, 

ΘΥῚ] κακός, ἧ, ὁν. ᾿ 

ΘΥΠΙΥ κακῶς. 

ΘΧΡΘαΙτἴοπ ὁδός, οὔ, ἡ. 

ΘΥ6 ὄσσομαι; ὄμμα, ἀτός, τό. ὀφθαλ. 

μός, οὔ, ὁ. 

ΘΥ68 ὄσσε (ἄμα), ὄμματα, ων, τά. 

Ὲ 

ἴδοθ ὄμματα, ων, τά. 

Ταἷτ καλός, ἡ, ὀν. 

[αϊτ- αϊτοᾶ ἠύκομος, ον. 

[411 πίπτω. 

ἴατ, ὉΥ͂ ἔατ ὄχα, πολύ, πολλόν ; δ 

(ἀνγαγ) τηλόθι. 

[αὶ κνίση, ἡς, ἡ ; πίων, πέΐειρα, πῖον. 

ΤαμΟΥ πατήρ, πατρός (πατέροΞ)... ὁ 

Αἰ ΒοΙ]δηᾶ πάτρη, ης, ἡ. 

ἔραν δείδω. 

Τρτί116 ἐριβῶλαξ, ακος. 

Ἐσδέ μάχομαι, μάρναμαι. 

11 πίμπλημι. 

ΠΠ1οἱ στέμμα, ατος, τό. 

ΠΠῚ λῦμα, ατος, τό. 

Ἐπ κιχἄνω. ᾿ 

ἮτΘ πῦρ, πυρός, τό. 

πτϑί πρῶτος, ἡ, ον ; τδβί(.), δὖ ἔσβι 

(ααν.) (τὸ) πρῶτον, (τὰ) πρῶτα. 

Βἰίησ, Ὀ6 ἐπέοικα, ἔῤικα (Ἐεἴκω). 

ΕΓΕΙΣΡῚΥ κατὰ μοῖραν. 

Πδβϊησ- ον ἑλίκωψ, ὠπος, ἤϊ.; 

ἑλικῶπις, δος, 7.; γλαυκῶπις, 

δος. 7. 

ἤονν ἐρωέω, ῥέω. 

ΠΥ φεύγω. 

ΤΟΊ]ον ἕπομαι (υυἱέδ, ἀαί.). 

ἔου φσερ. (τι86 ἀαϊ.}; οογῷ. γάρ. 
ΤΟΥ {815 (τᾶ 801} τούνεκα, 

Τοτθθοᾶθ ὅσσομαι. 

ΤΟΥΤΘρΡῸ μεθίημι. 

ΤΟΌΓΟΙΑ τετραπλῇ. 

ἔτρα λύω, ἀπολύω. 
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Ἐτθα-ϑμοοΐθι 

ἔτθθ- Βοοίθσ ἑκηβόλος, ου, ὁ; ἑκατηβε- 

λέτης, ἄο, ὁ. 

ἔτβθ- ΨΟΥΚΟΙ ἑκάεργος, ον, ὁ. 

ἴτῸΠ] 86 ἐ}ι6 σότ.. ΟΥ̓ ἐκ (ἐξ), παρά, 

ἀπό (υἱἱῃ, σοη.). 

ἔτοπι {λα ἐἶἰτπηθ ΒΘη ἐξ οὗ. 

ἔι1Η11 τελείω. 

ΠΙΠΘΙΔΙ ΡγΙα πυρή, ἢς, ἧ. 

σ 

βαΐβεσ (ἰορείμοσ) ἀγείρω ; ραύῃοτ ἴο- 

ΘΘΌΒΘΙ ἂραΐηῃ ἐπαγείρω; βσαϊηῃθτρα 

ὑορούμου ὁμηγερής, ἐς ; σον οΥρα τ{ο- 

ΘΘύΘΥ ἀραὶ παλίλλογος, ἡ, ον. 

ΦΟΠΟΥΔ ΟΠ γενεή, ἧς, ἧ. 

ΙΓ δῶρον, ον, τό; οἰ οὗ ΒὨΟΙΟΙ γέ- 

ρας, αος, τό; οἰ οὗ ῬΤΟΡΏΘΟΥ μαντο- 

σύνη; ἢ5, ἡ. 
“111 κούρη, ης; ἡ. 

αἶγα δίδωμι ; ἔπορον (24 αοΥ.). 

σῖγα ὍΔΟΚ ἀποδίδωμι. ᾿ 

σῖγα ΠΡ προΐημι, ἀποδίδωμι. 

516 4πὶ φαείνω.᾽ ὔ 

φΙοσῖουβ ἀγλαός, ἤ. ὁν; δῖος, α, ον. 

ΦΊΟΥΥ κῦδος, εος, τό. 

ΔΝ ἀμύσσω. ' 

50 βαίνω, εἶμι, ἔρχομαι, κίω ; ΡῸ ἀνῇ, 

ἀθβοθμα καταβαίνω: δῸ ΟἿ ΡΟΔΙά, 

80 Ρ, ἃϑοθῃα ἀναβαίνω. 

σοδί αἴξ, αἰγός, ὁ, ἡ. 

φοῦ θεός, οὔ, ὁ. 

φοἄδρδβ5 θεά, ἂς, ἡ. 

φοᾶ-11Κ6 δῖος, α, ον; θεοείκελος, Ἢ, ον. 

σοΙϊά(6}), Οὗ ροϊᾶ χρύσεος, ἡ, ον. 

βοοᾶ({Πγ}) καλός, ἡ, ὁν; ἀγαθός, ἡ, ὁν; 

κρήγνος, ἢ, ον. 

βταπί δίδωμι, ἔπορον (2ἃ αοΥ.). 

σταπί ἴῇ δααϊζίοι προτίθημι. 

στραΐ μέγας, μεγάλη, μέγα; ρΎΘαΙΘΥΙ 

μείζων, ον; ΒΎΘΔΙΟΥΣ (ρᾶτῦ) τὸ 

πλεῖον. ' 

Φ͵ΙΘΔΙΌΝ πολύ, πολλά, μάλα, μέγα. 

στϑαῖ- βου] μεγάθυμος, ἡ; ον. 

ἨΟΜΕΒΙΟ ΘΕΈ [Ποτδ]ᾶ 

Οτθοκ ᾿Αχαιός, ον, ὁ; Δαναός, οὔ, ὁ; 

᾿Αργεῖος, ου, ὁ. 

σΊΙΟΙ ἄχος, εος, τό. 

στίονα κήδω; ὍΘ στίογοα ἄχνυμαι, κή- 

δομαι (σθ1.). 

φστουηᾷ γαῖα, ἡς, ἡ ; χθών, χθονός, ἡ. 

ῬΊΟΝ ὝΘΔΙ͂Υ κάμνω. 

στυᾶρσα κότος, ον, ὁ. 

συϊᾶς ἡγέομαι (ἀαΐ.). 

Η 

Ἠδᾶδβ Ἔ"Αις, ΓΑιδος, ὁ. 

ΠΔΙΤΥ λάσιος, ἡ, ον. 

Βδπᾶ χείρ, χεζι)ρός, ἡ. 

ΒΑΡ(1γΥ) κέ(), ἄν. 

ΒΔΡΡΙ͂Υ͂ εὖ, ἐύ. 

Βδύδησαθ ἀγορεύω, ἀγοράομαι. 

ΒΔΙΒῊ ἀταρτηρός, ἡ, ὁν; κακός, ἡ, ὁν. 

ΠΑΙΒΗΙΪΥ κακῶς. 

Βαΐς στνγέω. 

Βαΐρίαϊ ἐχθρός, ἡ, ὁν; τηοϑδῦ Βαΐοθία] 

ἔχθιστος, ἡ, ον. 

Πᾶνε ἔχω, ἴσχω. 

Ὡς ὁ, ἡ, τό; αὐτός, ἡ, ὁ; αἶδο ἰπιρι δὰ 

ἐγν ἐδ υεγῦ. 

Π6Δ4Ὶ Ἐκλεύω εὐἱξν σθη.. ἀκούω. 

ΒΠρασκοι ([0) συντίθημι, Ἐκλεύω εσὲξ)ι 

σόγι., ἀκούω. ᾿ 

᾿ρδαιΐ κῆρ, κῆρος, τό; φρήν, φρενός, ἡ ; 
ἦτορ, ορος, τό; κραδίη (καρδίην), ἡς, ἢ. 

ΟΠ Πρᾶψθη οὐρανός, οὔ, ὃ; ἴΤΟΠ]Ὶ ΠΘΑΥ͂ΘΙΩ 

οὐρανόθεν. 

Βροανν βαρύς, εἴα, ὑ. 

μοοδίοταρ ἑκατόμβη, ης, ἡ. 

Ἡθοΐοσ Ἕκτωρ, ορος, ὁ. 

μεθᾷ, σίγα μεϑᾶ [0 ῬἘκλεύω (ρθ1..}). ὅθο- 
μαι {σθγι.}). ᾿ 

Π6ῚΡ Ἐχραισμέω (ἀαΐ.}). 

ΠΟΙ, δῖπ, 1ἴ ὁ, ἡ, τό; αὐτός, ἡ, ὁ; μίν 

(αοο. οτἶψ). 

ΠΟΙ (Οὐ) ὅς, ἥ, ὅν; ἑός, ἑή, ἐόν. 

Ηετὰ Ἥρη, ης, ἢ. 

Βειδ]ἃ κῆρυξ, ὕκος, ὁ. 
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ΒΟΙΕ] 

Βοῖα ἐνθάδε. 

ὮΘΙῸ ἥρως, ωὡος, ὃ. 

ΠῚ κώπη, ἡ5) ἧ. 
μΐπι, ποῖ, 1 ὁ, ἢ, τὸ; αὐτός, ἡ, ὁ; μίν 

(αοο. οπϊΨ). 

μἰπι56 17, ΠΟ β6 11, 1561} αὐτός, ἡ, ὁ. 

815, μεγί5), 18. (ΟΥ7})} "ὅς, ἥ, ὅν (ἑός, 

ἐή, ἐόν). 

ΒἰΓΠΘΥ δεῦρο. 
Βοϊ]ᾶ ἔχω, ἔσχω. 

ΠΟΙᾶ ἃ στᾶσα κοτέω, κότον ἔχειν. 

ΒΟΙΙΟΝ κοῖλος, ἡ, ον. 

Βομδ οἶκος, ον, ὁ; δῶμα, ατος, τό: 

ΒΟΣΏΘ, δὖ οἴκοι; Ὠοτηθ( γα) οἴκαδε, 

οἴκονδε, 

ΒΟΠΘΥ͂ μέλι, ετος, τό. 

ΠΌΠΟΙ τιμή, Ὥς, ἢ; κῦδος, εος; 

ΠΟΙΌΣ, Ὁ ΒΟΠΟΥ͂ τὸ τίμάω, τίω. 

ΒΟΙΒ6 ἵππος, ου, ὁ, ἧ. 

μοξί στρατός, οὔ; ὁ. 

μοί ψτιαῖ χόλος. ὁ 

μΒονῦ πῶς. 

Βον τὰ0}} ὅσζστγος, ἡ, ον. 

Β.11 ἵἕημι, βάλλω; Ὧυ1) ὍΡΟΝ ἐφίημι 

(τὴ, ἀαΐ.). 

τό: 

Ι᾿ἐγώ(ν), μεῦ. 

ΙἀοΙηθ 6118 ᾿Ιδομενεύς, ἢος, ὁ. 

11 ἢν, αἱ, εἰ. 

Πίυτα Ἴλιος, ου, ἡ. 

᾿τητιοαϊδίεο!ν αὐτίκα, αἶψα. 

ἱτιρϑίποιβ πολνάτξ, ἔκος. 

1Ἰταρ]οτα λίσσομαι. 

ἴῃ ἐν (ωτὲλ, ἀαΐ.). ΟΥ̓́.δ6 δίηυρίε ἀαΐ. 
ἴῃ 0 Ψγ} 158 οὐδέν. 
ἵπ Ογᾶοι ἰμδὲ. ὅπί(πγως, ὥς; ἕνα, 

ἴπ ῬΘΙΒΟῺ αὐτός, ἤ, ὁ. 
ἴῃ δίῃρίθ οοτηρδαί κατ᾽ αὐτόν. 

ἴῃ Βυ Ποῖα πί ΔΊ 6Υ8 ἐπιτηδές. 

ἀπ ἔνο ΧΑΥ5 διάνδιχα, 
ἸΠΈΘΥΪΟΥ χέρης. ἐς ; χερείων, ον». 

ἐπϑοίθησθ ὕβρις, ιος, ἡ. 

ΝΟΟΛΑΒΌΓΑΒΥ [1Πν 

ἴηϑ11 λωβάομαι, ἀτιμά( ζω. 

ἰηΐο εἰς (ἐξ) (αςο.) ; εἴσω. 

1ι (ἡπυρ θὰ ὅπη ὑδα ὉοΥὉ); ὃ, ἣ, τό; αὐ- 

τός, ἡ, ὁ; μίν (α00.}. 

ΑΙ 
᾿ιβίϊοθ θέμις. ἰστος, ἡ; αἰβρθηβθου οὗ 

7αδίίοο, ἡπᾶρα δικασπόλος, ου, ὃ. 

Κ 

Κορ (ἀοίῃρξ 4 {μϊπς), σοπίϊηαθ, .86 
ηιρογζεσί (1079). 

Κι1 ὀλέκω, ὄλλυμι, ἀπόλλῦμι. 

ΚΙπᾶϊα ὄρνῦμι. 

Κίηα!ν ἀἰβροβθᾶ, Ὀ6 εὖ (ἐὺ) φρονέω. 
κίηρ ἄναξ, ἄνακτος, ὁ; βασιλεύς, ἢος, ὁ. 

ΚΠΟΝ γιγνώσκω, Ἐεἴδω. 

; 

140Κ δεύομαι (σθΆ.). 
Ἰατη Ὁ ἀρήν, ἀρνός, ὁ, ἡ. 

απ γαῖα, ἡς, ἧ. 

14ϑῖ ὕστατος, ἡ, ον; ἴογῦ {86 ᾿ἰαϑὺ Ὀτηθ 

ὕστατα, ὕστατον (181). 

Ἰαΐδθι ὕστερος, ἢ, ον. 

αν θέμις, ἰστος; ἧ. 

Ἰανχίμ! (1γ}) ψεδᾶρᾷ κουρίδιος, ἡς ον. 

1ΔὉ ΡΟΠ ἐπιφέρω (ἀαΐ.). 

1ε44, Ἰεδᾶ αᾶν ἄγω; Ἰἰοδᾷ 88 Ψ8Ψ, 
Βδυϊᾶθ ἡγέομαι (ἀαΐ.); ἰοδᾶ ὉΡΟῚ 

ἀνάγω. 

Ιοδᾶθι ἀριστεύς, ἢος, ὁ. 

1641 φύλλον, ου, τό. 

ΙΘΔῚΠ πυνθάνομαι, πεύθομαι. 

Ιεᾶνβ λείπω. 

Ιεΐ 86 807. ΟΥ̓́Ϊηιροταΐ. ; Ἰθῖ, ΠΟΥ 

ἐάω. 

Χιοῖο Λητώ, Λητόος (Λητοῦς), ἡ. 

116 κεῖμαι. 

111 ὉΡ [86 γοΐσα φωνέω, 

πὸ απο, θ6 Ἀεΐκω (ἀαΐ.). 

1ῖγβ ζώω. 
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Ηἰν]η 

Εὐϊης ἴπ τιοτππΐδὶμ ἄδπηβ (14118) ὑρέσ- 

Κῷῴος, ἢ, 0». 

Ἰο Κ8 κόμη, ης, ἧ. 

ἸΟΙΤΟῚ δηθύνω. 

ἸΟΉΨΟΙ͂ ἔτι ; ἸΟΏΡΘΙ, ΠῸ οὐ(κ)) ἔτι. 

ἸΟΟΚ, ἼΟΟΚ οὐΐ ὩΡοπ δέρκομαι, ὁράω. 

Ἰοοτι ἱστός, οὔ, ὁ. 

Ιοοβὲ λύω. 

Ἰοτᾶ ἄναξ, ἄνακτος; ὃ. 

1086 ὄλλῦμι. 

Ἰοιᾶ-τοαγίηρ πολύφλοισβος, ον. 

Ιογε φιλέω. 

ἸΟΥΘῚΥ φίλος, ἡ; ον». 

Ἰγίπρ ἴῃ τποιπίδὶη 181185 ὀρέσκῳος, ἢ; 

0». 

ΝΜ 

τλδϊᾶθῃ κούρη, ης, ἧ. 

ΤΆΔΕ τεύχω, ποιέω. 

ΙΔ ἀνήρ, ἀνέρος (ἀνδρός), ὁ; ἄνθρω- 

πος, ον, ὃ ; ΤΏ811, ΟΥΑΙ ΠΔΡῪ ΤῆΔ, ΤΏΘΤΘ 

γήϑιῃ! ἄνθρωπος, ον, ὃ. 

τι δτι- ΠΟΙΌΣ ΐηρ βωτιάνειρα ( 7δηι.). 

114 1.-8]γίην ἀνδροφόνος, ἡ, ον. 

ΤΛΔΏΥ πολλός, ἤή, ὁν. 

ΤΊΔΥΒ 4] (161) κοσμήτωρ, ορος, ὁ. 

ΤΆΔΥῪ ϑιιδ7)ιτγοί., ορίαΐ. 

ΝΙΘΠ61841ι5 Μενέλδος, ον, ὃ. 

ταὶ ϑμδήωποί.. ορίαϊ. ; μένος, εος, 

τό; ἴς; γηϊρῃύ, ἢ χαϊὶρηῦ, στρ Ὁ }}ν 

ἶφι. 

ΤΑΙ ΒΕΙΘΥ κρείσσων, ον. 

ταϊσ ἰ1οϑί κάρτιστος, ἡ; 0». 

τὰ ΒΕ Πν μέγα, ἶφι 

ΤΑΥ͂ μέγας, μεγάλη, μέγα. 

ΤΑΪπΠἃ φρήν, φρενός, ἡ - νόος, οὐ, ὁ. 

ΤΏΟΥΘ πλέων, ον; πλείων, ον. 

ΤΏΊΟΤΘ Β4 6 (ὙΥ) σαώτερος; ἡ, ον. 
ΤᾺΟΙΊ4] μέροψ, οτος, ὃ; βροτός, οὔ, ὁ, ἡ. 

τοδί δυδιϊοὶοῦβ φιλοκτεανώτατος, η; 

ΟΡ, 

τηρϑὶ ρ]οσίοιιβ κύδιστος, ἡ, ον». 

τιοϑὶ μαίθ 1] ἔχθιστος, ἡ. ον. 

ἨἩΟΜΈΕΈΒΙΟ ΟΒΈΡΚ [οἱᾶ ΙΏΔΤι 

ταοϑὲ ἰθυσὉ 16 ἐκπαγλότατος, ον. 

τοί ΒΥ μήτηρ, μητέρος (μητρός), ἡ. 
τποιυπηΐδὶμ ὄρος (οὖρος δ11),, εος, τό. 

ΤᾺΌᾺΟΒ πολλός, ή, ὁν; πολύς, πολλή. 

πολύ. 

ΤΑΊ116 οὐρεύς, ἢος, ὁ. 

ταδί χρή ἐστι(»ν). 

ΤΔῪ ἐμός, ἡ. ὁν, ιιδοὰ οτῖν ὕογΥ βδώΐζθ οὗ 

οἰθαγγ688 ΟΥ̓ Θηιρ ιαδΊδ. 

Ἰγτταϊᾶοη Μυρμιδών, ὀνος, ὁ. 

Ν 

Π41] ἧλος, ον, ὁ. 

παιΐγο Ἰδπᾶ πάτρη, ης, ἢ. 

ΠΟΙΟῚ οὔτε: ὨΘΙ ΠΟΥ 

. οὔτε: μήτε. 

Νεδίοσ. Νέστωρ, ορος, ὁ. 

ΠΘΥΘῚ (ποΐ ΘΥ67), ποῖ ΕΥ̓ΟῚ δ ΔῃΥ {ἰπ6 
οὕπω, οὔποτε. 

πἷπο ἄδγϑβ ἐννῆμαρ. 

ΠΟΌΪΘ καλός, ἡ, ὁν. 

ΠΟΌΙοσί ἄριστος, ἡ, ον». 

ποΐίβε κλαγγή, ἧς, ἡ. 

ΠΟΠΘ, πὸ 0π6, ποίδίὶπρ οὔτις, τι; οὐ- 

δείς, οὐδεμία, οὐδέν. 

ΠΟΙ οὔτε, οὐδέ, μηδέ. 

ποί οὐ (οὐκ, οὐχ). 

. ΟΣ οὔτε 

. μήτε. 

ΠΟῸ νῦν. 

ΠΌΠΙΡΘΙΒ (866 ἴπ 5 Ποῖο πὶ ΠῸΠΊΡ6ΙΒ). 

0 

Ο ὦ. 
ΟΔΙΒΙΔῚ ἐρέτης, ἄο, ὁ. 

οδίἢ ὅρκος, ον, ὁ. ; 

ΟΌὟΘΥ πείθομαι, ηυϊᾶ. ΟΥ πείθω Ῥοτβαδᾶθ 

(ἀαί.). 

ονέδὶη (0π6᾽8 58816) μείρομαι. 

Οαγδββθιβ ᾽Οδυσ (σ)εύς, ἢος, ὁ. 
ΟἹ (86 ἐδνι6 σθη.). 

οἸβοουσίπρ λῦμα, ατος, τό. 

ΟἹ γεραιός, ἤή, ὁν. 

ΟἹ ρὲ γῆρας, ἀος, τό. 
ΟΙᾶ πῃ γέρων, οντος, ὃ ; γεραιός, οὔ, ὁ. 
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ΟἸγαιρ ΔῈ 

ΟἸγιμρίδη ᾿Ολύμπιος, ἡ, ον». 

ΟἸγτΡυ5 “Ὄλυμπος, οὐ, ὁ. 

Ὁ ἐπί, ἃἀαΐ, ᾿ 

οἢ δοοοιηΐ ΟΣ (ι.86 961.) εἵνεκα, ἕνεκα 

(σθη.). 
ΟὨ 186 56]1}18341|6 ἄδγ᾽ αὐτῆμαρ. 

ΟὨΟΘ ποτέ. 

086 εἷς, μία, ἕν; ΜὙΆΪΟΙ (0126) ἢ τίς, τί; 

ΟἸΘΒ.. - - ΟἾΘΕΒ οἱ μὲν. .. οἱ δέ. 

ΟΡΘΏΙΥ ἄντην. ᾿ 

ΟΡΡοβίῃηρ ἀντίβιος, ἡ: ον. 

ΟΡροβιζίοῃ, ἰῃ ἀντιβίην. 

οἱ ἤ (ἠδ); ΒΘΙΒΟΣυ.. 

εἴτε. 

. ΟΥ̓ εἴτε... 

ΟΙΔΟΙΘ θεοπρόπιον, ου, τό; θεοπροπίη, 

5) ἢ. 

ΟΙΔΊΟΙ ἀγορητής. ἂο, ὁ. 

ΟΥ͂ΘΣ, σίγα οχᾶθυβϑ μυθέομαι, κέλομαι, 

σημαίνω, ἐπιτέλλω, ἀνώγω. ᾿ 

ΟἾΠΘΙ ἄλλος, ἡ. ο. 

ΟἿΣΙ ἡμέτερος, ἡ, ον, ιϑοᾶ οτῖν ΚΟΥ ἐδι6 

86Κ6 0} οἰδαγγ.688 ΟΥ̓ ΘἸΡρ ἢ  αϑ18. 

Οὐσβοῖγθϑ ἡμεῖς, ϑοᾶ οτῖν ΚΟΥ ἐδ βακα 

6} οἰοαγηιθ88 ΟΥ̓ ΘἸρ ἢ αδῖ8. 

ουΐϊνἑ παρέρχομαι. 

ΟΧ βοῦς, βοός, ὁ. 

Ῥ 

Ῥαγίδϊκε ἀντιάω. 

ῬΆ458 ΔΎΔΥ φθίνω. 

ῬΘ6] λέπω. 

ῬΘΟΡΙΕ λᾶός, οὔ, ὃ. 

Ῥοιόμάπος κέ(ν), πώ(), ἄν. 
Ῥεσίθοϊ τεληέσσεις, ἐσσα;, εν. 

Ῥοσΐοσια ῥέζω, τεύχω, ποιέω, ἔρδω. 

ῬΟΙΒΔΡΒ κέ(), πού, πώς, ἄν. 

ῬΟΙΒᾺῈ ἀπόλλυῦυμι, ηνϊα. 
ῬΟΙΒΟΠ, ἴῃ αὐτός, ἤ, ὁ. 

Ῥοίβυδᾶθδ πείθω. 

Ῥοϑί( 16 η06) λοιμός, οὔ, ὁ. 

ῬΠΟΟΌι8 Φοῖβος, ου, ὁ. 

ῬμΓμΐ4 Φθίη, ἡς, ἡ. 

ῬΙδοθ τίθημι; ὉΪᾶ66 ἴῃ εἰστίθημι. 

ΨΟΟΑΒΌΜΑΒΥ [του δὶ ῃ 

ῬΙασια νοῦσος, ουὅ, ἡ ; λοιμός, οὔ, ὁ. 

ῬΙδΔῃ βονλή, ἢ», ἡ. 

ῬΊοα86, ὃ6 ΡΙΘαβίηρς ἁνδάνιν (ἀαΐ.). 
Ῥ᾽ βίην χαρίεις, εσσα, εν. 

ὉΪΥ ἐποίχομαι. 

ῬΟΠΩ͂ΘΣ ὁρμαίνω. 

ῬΙΔῪ εὔχομαι, ἀράομαι. 

ῬΙΑΥΘΙ εὐχή, ἧς, ἡ. 
ῬΙΘΙΘΙ προβούλομαι. 

ῬΙΘΡΑΙΟ ἑτοιμάζω. 

ῬΙΘΒοΥγν α ἐρύομαι. 

Ῥεΐίδτα Πρίαμος, ου, ὁ. 

] »υἱοϑὲ ἀρητήρ, ρος, ὃ; ἱερεύς, ἢος, ὁ, 
ῬΓΙΖΘ (ΟΥἩ ΒΟΠΟΥ) γέρας, αος, τό. 
Ῥτοᾶιτοθ φύω. ᾿ 

ῬΙΌΡΒΘΟΥ, ΣΦΙ ΟἹἨ μαντοσύνη, ης,) ἧ. 

ῬΙΌΡΙΘΟΘΥ μαντεύομαι, θεοπροπέω. 

Ῥτορμοὶ μάντις, ιος, ὁ. 

Ῥτοΐθοϊ ἀμφιβαίνω, ἀνάσσω. 

ΦΟΤΙΕΥ (0}6861}) ἀπολῦμαίνομαι. 

φυῖ τίθημι, βάλλω. 

Ῥγυ ΠΔη Πύλιος, ἡ, ον. 

Ῥυ]08 Πύλος, ου, ἡ. 

ῬΥ͂ΙΘ πυρή, Ὦἢς, ἡ. 

" 
αυδτῖγοὶ ἐρίζω : ἔρις, ιδος, ἡ. 

αὐ! ον αἶψα. 

ΑΥἿΥΘΙ φαρέτρη, 5, ἧ. 

Ε 

τάρα μηνίω. 

ΤΔΏΒΟΙΣΙ ἄποινον, ον, τό; λύομαι, ᾿ 

ταῖμοσ {π4η ἤ (ἠέ)... 
ΙΟΔΑΩ͂Υ ὀτρηρός, ή, ὁν. 

Τοοθῖγο δέχομαι, ἀποδέχομαι. 

ΤΘΟΟΦΏΙΖΘ γιγνώσκω. 

ΤΟΟΟΙΡΘΏ86 τιμή, 

τίνω. 

τορσατὰ ἀλεγίζω (σθπ.} 

το͵οϊοθ γηθέω, χαίρω. 

ΤΙ6 16 486 λύω, ἀπολύω. 

Τοιλδὶῃ μένω, 

ἢ, ἧ; ἀποτίνω; 
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Γοϑίσδί ἢ} 

τοϑισδίη ἐρητύω; ἴσχω. 
τοῖσι νέομαι, ἱκνέομαι ; τοῦ ΠΟΙηθ- 

(υνατγ) ἀπονοστέω, οἴκαδ᾽ ἱκνέομαι. 

ΓΕαν 641] ἀναφαίνω. 

ΤΟΥ πο ἄζομαι, αἰδέομαι, αἴδομαι. 

ΤΟΥ Ὶ16 ὀνειδί ξω, 

ΓΟΥΠΐπσ ὄνειδος, εος, τό ; ὀνείδειος, ἡ, ον. 

ΤΙΟΠ65 ἄφενος, εος, τό; πλοῦτος, ον, ὁ. 

ΤΌΔΙ κλαγγή, ἢς, ἡ; ἠχή; ἢ», ἡ. 
τοδύϊησ ἠχήεις, ἐσσα, εν. 

ΤΟΙ, οὐ] ἐλίσσω. 

τοοῦ (οΥ6 7) ἐρέφω. 

τουπᾶ δροιξ περί. 
ΤΟῦ86 ἀνέστημι, ὄρνῦμι. 

ΓᾺ]6 (ον) ἀνάσσω (ρ6:.), κρατέω 

(σετι.). 

ΓΙ ησ κρείων, ουσα; ον. 

9 

8Δ0Κ πέρθω; Βδ0ὸκ (αὐΐοι]ν.) ἐκπέρθω, 
ἐξαλαπάξζω Ὁ 

βδοῖθᾶ ἱερός, ή, ὀν. 
ΒΔΟΓΙΗ͂ΟΘ ἱερόν, οὔ, τὸ ; ἔρδω, ῥέζω. 

βδίβ (Υ) σόος (σάος τ- σάροξΞ), ἡ, ον. 
Βδίου, ΠΟΙ 58 106 17 σαώτερος, ἢ, ον 

(οοπρ. 9Γ σάος, ἡ. ον). 

8411 ΠΡΟῚ ἐπιπλέω. 

ΒΔΊΙΟΥ ἐρέτης, ἄο, ὁ. 

βΒᾶγε σαόω. 

ΒΔΑΥΟΙ κνίση, ἢς. ἧ. 

ΒΔῪ ἀγορεύω, φημί, εἶπον (2ἃ αἀογ.). 

ΒΟΔΌΡΔΊᾷ κο(υ)λεόν, οὔ, τό. 

βοδθρέζε σκῆπτρον, ον, τό. 

βοορίτο- θατίηρσ σκηπτοῦχος, ἡ, ΟΝ. 

8584 θάλασσα, ηἡς, ἡ; ἄλς, ἁλός, ὁ, ἡ; ἴο 

[16 5βθᾷ ἅλαδε (188, 4). 

βϑδὲ (οπ6861{), 811 ἄονγα ἔζομαι ; 5680 

ἕδος. : 

566 ὁράω, λεύσσω, Ῥεἴδω. 

β6 61 εἴδομαι, Ἐεΐκω. 

Βϑοσαῖν, θὲ ξεΐκω. : 

ΒΘΟΙ μάντις, ἰος9 ὁ; οἰωνοπόλος. 

86126 αἱρέω. 

ΗΟΜΈΒΙΟ ΟσἈ ΒΕ ᾿ς [8008 

8616ὲ κρένω. 

861} αὐτός, ἡ, ὁ. 

8615: ἄδν αὐτῆμαρ. 

Β60η4 πέμπω, προϊάπτω, ἵἴημι; Βθομᾶ 

ΝΑ ἀφίημι. 

βαρδζδίβ διίστημι., 

ΒΔάΟνΥ σκιόεις, ἐσσα, εν. 

ΒΠ.ΔΠΊ616 55 ἀναιδής, ἐς. 

ΒΒ ΔΙ ΘΙ 6 55Π6855 ἀναιδείη, 5. ἧ. 

ΒΏΔΙΘ ἀντιάω. 

ΒΗΔΙΡ ὀξύς, εἴα, ὑ; ἐχεπευκής, ἔς. 

588 ἡ (ὁ, ἡ, τό), αὐτή (αὐτός, ἡ, ὁ), 
δ6α Ογυΐν ΚΟΥ ἐδ6 8βακε ὁ} θτηηρ)ναϑὲ5 

ΟΥ οἰδατγηθ88; Τηυριοα ἐπ ἐδ 6 οπια νι 

οΓ ἐδ τυογῦ. 

δΒΒΙηΐηρ ἀγλαός, ἡ, ὄν. 

5} 10 νηῦς, νηός, ἡ. 

βΒηῃοοί βάλλω. 

ΒΒοΙ͂ΘΥ ὦμος, ου, ὁ. 

ΒΒοι δϑβϑεηΐ ἐπευφημέω. 

Β:1οηΐ, 18 5116 πη0Ὸ6 ἀκέων, ονσα, ον. 

ΒΙΊΙΥΘΙ, ΟἿ ΒΊΟΥ ἀργύρεος, ἡ, ον. 

ΒΙγεῦ Ῥονῷ(βα) (οἵ, ψῖτ) ἀργυρό- 

τοξος, ἡ, ον. 

δίπος ἐπεί, ἐπειδή. 

ϑίηρ ἀείδω, μέλπω. 

518 (ἄονγῃ) ἦμαι, ἕζομαι., καθέζομαι. 

ΒΙΔΥ ἐναρίζω. 

ΒΙ1σῃΐ ἀτιμά(ζ)ω. 

51.141} ὀλέγος, ἢ, ον. 

ΘΠ 615 Σιμινθεύς, ἢος, ὁ. 

5ΙΠΊΟΙΚ καπνός, οὔ. ὁ. 

80 ὥς. 

80 σταδί(Ιγ) τόσ(στγος, ἡ, ον. 

80 ἰμαὶ ὅπ(πγως, ὡς. 

Β0π16 (016) τὶς, τὶ ; ΒΟΙη6 .. 
οἱ μὲν. .. οἱ δέ. 

801 υἱός, οὔ (έος, ο5), ὁ; 50} οὗ Αὐγθιβ᾽ 

᾿Ατρεΐδης (ᾶο), ὁ; 50) οὗ Μομορίϊαξβ 

Μενοιτιάδης, ἄὸ, ὁ; Β0ηὴ Οὗ Ῥρο]δὰ5 

Β0ὴ Οὗ Τοδίοτ 

. ΟἴμοΥα 

Πηληιάδης, ἄο, ὁ; 

Θεστορίδης, ἄο, ὁ. 

ΒΟΟΏ τάχα. 

ϑϑδ 



ΒΟΘΓΠΒΑΥΨΘΙ]} 

ΒΟΟΓΏΒΔΥΘΙ οἰωνοπόλος, οὐ; ὁ, 

80} ψῦχή, ἧς, ἡ ; θυμός, οὔ, 

φρενός, ἡ. 

ΒΡΘΔΚ φημί, μυθέομαι, αὐδάω, εἴρω; 

πὸν (2ἃ ἀογ.); 5Ρ86 81 ἃΠΠΟΙΡ; μετά- 

φημι, μετέειπον (μετεῖπον) (24 αοΥ.); 

ΒΌΘΒΚ ουΐ ἐξείρω ; ΒΡΘΩΚ ἴο προσεῖπον, 

εἶπον (2ἃ αο7.). 

ΒΡΘΔΑΙ δόρυ, δουρός (δούρατοΞ), τό. 

ΘΡ τις ἧτορ, ορος, τό ; θυμός, οὔ, ὁ. 

ΒΡΙο Βαϊ] ἀγλαός, ἤή, ὀν. 

ΒΡΟΚΟ διῆοην μετεῖπον (μετέειπον). 

ΒΡΓΪΗΣ ὩΡ ἀνορούω. 

βρτουε (ἔστ) ἀναθηλέω. 

βϑίδῃηϑ ἕστημι. 

βίραδι αν, 6 κλέπτω. 

Βίδτῃ κρατερός, ή, ὁν (καρτερός, ἤ, ὀν). 

5111] ἔτι. 

βίσδηῃᾷ θὲς, θινός, ἡ. 

δ. {6 ἔρις, δος, ἡ. 

βίσγε μάρναμαι. 

βίγοη καρτερός, ἤ. ὁν ἀχραξερ δα 

ὁ; φρήν, 

εἰ- 

τις ΒΈΧΟΠΦΟΘΙ φέρτερος, ἢ, ον. 

βίσχιισ ]8 μογέω. 

 Β[παἃ πείρω. 

- Β[ΧΠΙΡ τομή, ἢς, ἡ. 

ΒΏΘΙ (48) τοῖος, ἡ. ον. 

ΘΠ Ποϊδπξ ΠΏ ΟΙΒ, 1 ἐπιτηδές. 

Βιρροβδί τίθημι (ἐπὶ φρεσί). 

5. π11}}1 κάρηνον, οὐ, τό. 

ΒΠΟΠ καλέομαι (πυϊά. 07 καλέω 
08,}}}. 

ΘΊΌΓΟΙΥ ἧ, δή, μέν, μήν, μά. 

ΒΊΨΘΑΙ ὄμνῦμι. 

ϑιοαΐ γλυκύς, εἴα, ὁ; βΒυγθοῦθυ γλυκίων, 

ΟΡ. 

βδυσοοί- βροδκίηνρ, ϑυγοοί-οποᾷ ἡδνυεπής, 

ἔς. 

ΒΎΨΙΓ θοός, ἡ, ὁν; ὠκύς, εἴα, ὑ. 

ΒΥ  -ξοοίο ἃ ποδάρκης, ες ; πόδας ὠκύς, 

εἴα, ὑ. 

ϑγοσ ξίφος, εος, τό; 

τό. 

φάσγανον, οὐ, 

ΨΟΘΑΒΙΠΙΑΒΥ͂ 

Βοῦρα. 

[{που ΡῈ 

ἐν 

{Δ κε αἱρέω: ἰδικθ ΑΙΝΑΥ ἀφαιρέω ; ἴδιτθ 

ὍδΔοκ ἀφαιρέω; ἴδια οΘουνᾶσο θαρ- 

σέω; ἴδκα 0 ἀναιρέω. 

Τα]ίμγοὶυβ Ταλθύβιος, ουὅ, ὁ. 

ἴδύῦν δηθύνω. 

ἰάνψψαν ξανθός, ἡ, ὁν. 

ἴθδῖ δάκρυ, νος. τό, 

[611 μυθέομαι, εἴρω; 

[6 11}016 νηός, οὔ, ὁ. 

Τδημθᾶοβ Τένεδος, ον, ἧ. 

ἰδηΐ κλισίη, 5. ἡ. 

[ΓΡΙ6 δεινός, ἡ, ὁν; ἔκπαγλος, ον; 

ῃιοβὺ ὑθυτ] }]6 ἐκπαγλότατος, ἡ. ονὶ 

ΤΘΥΥΊΌΙΤ ἐκπάγλως. 

ἴμ4π’ (86 σθη. αΥ̓ΟΥ σοηιραγαΐυο8) ἤ. 

πδΐ (σογ}.) ὄφρα, ἵνα, ὅτε; (ὈΘοδ56) 

ὑμαῦ ὅτε; ὑπῶὺ (»Τ0".) κεῖνος, ἢ, ὁ 

((ἐ)κεῖνος, ἡ, 0); ὁ, ἡ, τό; ὅδε, ἥδε, 

τόδε; 

εἶπον (2 αογ.). 

ως, 

16 [ὁ, ἡ, τὸ] ποὺ οταἀϊπαγὶν οαργοϑδοα 
ἦν Ἠοηιογὶς αγθοκ. 

Ἐπ ΐσ, ΤΠΘΙΣ οὐ ; 118, ΠοΥ, 115 ονῃ 

ἑός, ἑή, ἐόν (ὅς, ἥ, ὅν) μιϑ6ὰ οπΐ 70 

ἐδ6 ϑδαΐ6 ὁ θηιρ αϑὲδβ ΟΥ̓ ΘΙ ΘΑΥΉ 688. 

{πθῖπ ρίαν. οὗ ὁ, ἢ, τό; αὐτός, ἡ, ὁ 

ἘΠΘΙΒΘΙγ 658. ρζιγ. ΟΓ αὐτός, ἤ, ὁ. 

{Π6η τότε. ἔπειτα. 

{ποῖ (ἐηιρ θα ἔπι ἐδ.ι6 Ὁθῦῦ) ; αὐτοῦ. 

{ΠΥ οσα τούνεκα. 

{πμοσαίη ἔς, εἰς, ἐν(). 

ἘΠΘΙΥΘΊΡΟΙ τότε, ἔπειτα. 

[π686 ἔχο σφωέ. 

π6 Ὺ (ἰμυριϊοα ἐπι ἐδ ον); 

{πῖρ μηρός, οὔ, ὁ. 

ἘΠΊ Ή-ῬΙΘο8. μηρίον, οὐ, τό. 

πη ὀΐω (οἴω), φράζω (ηυϊά.). 

{μ1Γ τρί(ταντος, ἡ, ον. 

{118 ((ϊπρ) ὁ, ἧ, τό; 

ὅδε, ἥδε, τόδε. 
{μοι Ρ, ΒΟΎΨΘΥΘΥ ΤΟΣ πέρ. 

. γοῖ δὲ. .. δέ, 

« ’ 

οἱ, αἱ, τά. 

ΝΕ οἱ 
οὗτος, αὐτή, 

“Ἄ 

τοῦτο: 
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ἰμγθαίθπ] 

ἰμτοαΐθῃ ἀπειλέω ; ὑμῃγρϑαΐθῃ (δρϑὶ 50) 

ἐπαπειλέω. 

ἐβιθοίοἹᾶ τριπλῇ. 

τῆτίοθ τρίς. 

του ΡῈ διά. 

ἐπτουρσμβουῖ κατά, ἀνά. 

τῆχιυδβι ὠθέω. 

188 ὡς, οὕτω(). 

{1π16. ἔτοιι {πΠ6 {ἰπ|6Ὸ ΘΠ ἐξ οὗ. 

ἴο, ἰονγαζᾷ εἰς (ἐς), ἐπί, πρός, π(ρ)οτί, 

εἴσω, μέχρι; ΟΥ̓ τἰ86 ἀαΐ. 

τἰοσοϑίμοσ σὴ} ἅμα, σύν (ἀαΐ.). 

ἰοπφσιθ γλῶσσα, ἡς, ἡ. Ὁ 

τον δία 866 ἴο. 

Ττοΐᾶπ Τρωικός, ἡ, ὅν. 

Ττοΐδη5 Τρῶες, ων, οἱ. 

Ττον Τροίη, ἡς. ἦ; ἽἼΛιος, ον, ἧ. 
{πὲ (10) πείθομαι (ἀαΐ.). 

ΕΠ πειράω. 

[υΓῪΠ ΔΙΌ πᾶ μετατρέπω. 

ἱνπχοπίν (ἐλείκοσι. 

ἐνῖο6 δίς. 

ἔνο 1ι86 ἐδ ἁμαωϊ ΟΥ̓ δύο (δύω). 

ιι 

ἘΠῸΪΘ 1586 τέλειος, ἢ; Ὁν. 

ἘΠΌΟΌσΗΐ ἀπρίατος, ἡ, ον. 

ὈΠΙΔΙΗΒΟΙΠΘΩ͂ ἀνάποινος, ἢ, ον. 

ΠΒΘΟΙΪΥ αἐικής, ἐς. 

ἘΠῚ ὄῴρα. 

ἘΠΌΎΠΠΠῚ ΠΡ ἀέκων, ουσα, ον. 

ὉΡ., ὉΡ ΓΤΟΌΡΕ ἀνά, 

ΠΡΟῸΠ ἐν, ἐπί, ἀνά; ιι86 ἀαΐ. 

ὌΡΙΟΔΙ κλαγγή, ἢ) ἧ. 

ὈΓΡΘ ἐπισσεύω, κέλομαι. 

18 ἥμας (7)7]γοῆν ἐγώ). 

αἰΐοσ μυθέομαι. 

Υ 

νδ᾽δπί ἔφθιίμος, ἡ. ον. 

ὙΟΙ͂ν πέρ, μάλα, μέγα, πολύ, πολλόν, 

πολλά; ὙΘΙῪ ΤΡ μέγιστος, Ἢ, 

ἨΟΜΒΕΙΟ ΟΒΒΕΚ Γ[πψἱησοᾶ 

ον; κρείσσων, ον; ὙΘΥΥ͂ ΒδοΙρᾶ ἐά- 

θεος, ἢ, ον; ἠγάθεος, ἡ, ον». 

ΨΟΧ ἐρεθίζω, χολόω; Ὀ6 γαχρᾶ ἄχνυ- 
μαι. , 

ΟΝ εὐχωλή, ἧς, ἢ. 

Ὗ 

Αι π(τ)όλεμος, ουὅ, ὁ; π(τ)γολεμίζω. 

ψγατᾶ Οἵ ἀμύνω, ἀπαμύνω. 

ἉΦΔΙΤΊΟΙ αἰχμητύής, ἃο, ὁ; ἥρως, ωὡος, ὃ. 

ΥΔίοτΥ ὑγρός, ἤ, ὀν. 

ἍΦΥ κέλευθος. ον, ἡ (»ίωγν. αἶδο κέλευθα, 

ων, τά). 

νψε (ὡπριϊοὰ ἴπ υϑυὺ) ἡμεῖς. 

ὙὙὸῸ ΟΥΒΟΘΙν65. ἡμεῖς ; αὐτοί, αἱ, ἀ. 

6 ΔΙ πλοῦτος, ον, ὁ; ἄφενος, εος, τό. 

Ὑ7611 ἐύ, εὖ. 

τγ611-Ῥ4]Ιδηοθᾶ ἴσος, ἡ (ἐΐση), ον. 

761]. Ιϑροδβαϑᾶ, θ6. ἐὺ φρονέω. 

Ὑ7611-στοανοα ἐυκνήμις, δος. 

τ 611-πδίοα ἐὺ ναιόμενος, ἡ, ον. 

ν7611- 7] ] 4 ἐντείχεος, ον. 

ψγηδί ὁ, ἡ, τό; ὅς, ἥ, ὅ (γο1.}; ΜΗΔ Ὁ 

τίς, τί (ἐπέθγ}.). 
ΜΘ ὁπ(π)ότε; εὖτε; τ.ι586 ραγίϊοῦρίο. 

ὙΒΘΠ(ΘοΥ ΘΙ) ὁπίπ)ότε. 

ΨΈΪΟΙ ὁ, ἡ, τό; ὅς, ἥ, ὅ (τ οἰ.}; ΜΠ] ΟΡ 

(ο8) τίς, τέ (ἐηιΐογγου.). 
ΜΈΉΏ1Π6 ἦος (86 ραγίϊορ ο). 

ὙΏ116-ΔΥΠπΙΘ αὶ λενκώλενος, ἡ, ον. 

ΨΈ0, ΜΈ, ψδί (τοὶ...) ὅς, ἥ, ὅ; ὃ; 

ἡ, τό; 
ὅτε; ἍἜΟ ἢ Μ1110]} 9 ΜΕ δύ ἢ (υ ΟΥ̓Υ..) 
τίς, τί. 

ΨᾺν ἢ τί, τίπτε. 

ὙΨΙΟΚΟαῦ κακός, ἡ, ὁν. 

116 ἄλοχος, ον, ἡ. 

118 θϑαβϑὶ φήρ, φηρός, ὃ, ἡ. 

7111 βουλή, ἢς, ἢ. 

1 Πην, 6 ἐθέλω, βούλομαι. 

11 πολύμητις, ιος. 

νη. βίσῖνο ἰοὸ ἄρνυμαι. 

Ηρ ΘΑ͂ πτερόεις, εσσα, εν. 

τ τ μ᾿ σ' 

ὅστις, ἥτις, ὅτι; ὅστε, ἥτε, 
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ννἶ56 1 ΥΟΘΑΒΌΙΛΔΕΥ [Ζ61138-Που τ 5μ6ἃ 

νΪβθ, 1Π ΠΟ οὔτι, οὐδέν.  γεϑῖ ἔτι. 

ὙΊ5ῃ βούλομαι. ἐθέλω. γίθα ὑπείκω. 

ΜΙ σύν, ἅμα (ἀαΐ.γ); τ86 ἀπ! Ὁ ᾿γοῦ (γψουτβθ 1) σύ, σεῖο, ιιϑοὰ ογυΐν 7ΟΥ 

ΙΗ ἐν, ἔνδοθι, εἴσω. ἐπ δαξκρ οΥ δῃυριαϑδὲβ ΟΥ̓ ΟἸΘαΥΎ688 " 

ΠΟ ἃ ῬΓΠ12Ζ8 οὗ ΠΟΠΟΙ ἀγέραστος,) οὐλογιυίδ6 ἵηιυριθα ἴηι, ἐπε σονῦ. 

ἢ) ον. γΟῸΠΡ νέος, ἢ) ονν ὙΟΘΏΘΘΙ νεώτερος, 

06 ἄλγος, εος, τό; πένθος, εος, τό. ἢ, ὉΨν. 

νοτΊσᾷ ἔπος. εος. τό. γΟῸΓ σός, σή, σόν; ὑμέτερος, ἡ, ον; 

ὍΟΙΓΒΘ ῥιγίων, ον. μἰϑο οὐἵν 7οῪ ἐδι8 βακ6 ο7 δηιρμα- 

ὙΌΣ 1658 οὐτιδανός, ἡ, ὀν. δὲ ΟΥ̓ ΟἰΘαΥΉ 688. 

τοι] τ|566 ορίαΐ. ΟΥ̓ 5υὖ). ᾿ 
ὙΥΔΙ μῆνις, ἰος, ἢ; χόλος, ου, ὁ; μέ- 7 

γος, εος, τό. 

- οὐδ ΖΘΟΔ]ου 5 (17) πρόφρων, ον. 

γοᾶ ναί. Ζοιβ Ζεύς, Διός, ὁ. 

γοαγπῖηρ ποθή, ἧς, ἢ. ΖΘι5- ΠΟΙΣΙΒ 5 διρτρεφής, ἐς. 
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